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X.. D E MOTIVERING VAN HET VOORBIJGAAN AAN 

HETT BEWIJSAANBOD 

114.114. Bewijsaanbod en sielplicht in het algemeen 

Dee jurisprudentie kent zeer veel uitspraken waarbij de rechter aan het 
bewijsaanbodd is voorbijgegaan, het bewijsaanbod heeft gepasseerd, 
hetgeenn betekent dat hij, hoewel bewijs (door getuigen) was aangeboden, 
geenn getuigenverhoor heeft bevolen. Als een partij bewijs (door getuigen) 
heeftt aangeboden is de rechter verplicht een getuigenverhoor te bevelen 
wanneerr het aanbod voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Wanneer dan 
dee rechter geen getuigenverhoor beveelt, moet hij dat motiveren dat wil 
zeggenn aangeven in welk opzicht het aanbod te kort schiet. 
Voorr getuigenbewijs komen alleen in aanmerking door partijen gestelde 
feiten,, de feiten waarop zij zich hebben beroepen. Feiten die niet zijn 
gesteldd vormen geen onderwerp van bewijs. Als de rechter een partij bewijs 
zouu opdragen van feiten die zij niet gesteld heeft, dan zou hij de feiten 
aanvullen,, hetgeen hem niet is toegestaan. 
Aann de bewijslast gaat de stelplicht vooraf. De bewijslast van bepaalde 
feitenn kan in het algemeen slechts op een partij rusten nadat deze partij die 
feitenn in het proces heeft gesteld.192 

Dee stelplicht heeft dus een meer primair karakter dan de bewijslast, maar 
beidee betreffen dezelfde feiten.193 Elke partij draagt begrijpelijkerwijs zorg 
dee feiten die voor toewijzing of afwijzing van de vordering nodig zijn, te 
stellen.194 4 

115.115. Het motiveringsvereiste zoals valt af te leiden uit artikel 166 Rv 

Dee rechter moet de reden opgeven waarom hij geen getuigenverhoor heeft 
bevolen.. Die opgave moet in elk geval gedaan worden aan de partij die in 
hett ongelijk gesteld wordt. De partij die in het gelijk gesteld wordt, behoeft 
niett te weten waarom de rechter haar, hoewel zij bewijs door getuigen had 
aangeboden,, niet tot bewijs heeft toegelaten. Zij klaagt niet, integendeel 
zijj  zal vertellen hoe goed de rechter het gezien en gedaan heeft. Maar de 
wederpartijj  die in het ongelijk gesteld wordt, heeft er recht op te weten 
waaromm de rechter haar, hoewel zij bewijs door getuigen had aangeboden, 

1922 Hugenholtz/Heemskerk Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht nummer 
122. . 
1933 F.G. en HJ. Scheltema Nederlands burgerlijk bewijsrecht (1940) blz. 56. 
1944 Star Busmann-Rutten-Ariëns Hoofdstukken van Burgerlijk rechtsvordering nummer 
212. . 
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niett tot bewijs heeft toegelaten, hoe de rechter de zaak heeft kunnen 
beslissenn zonder haar de gelegenheid gegeven te hebben haar stellingen te 
bewijzen. . 

116.116. Het niet ter zake doende bewijsaanbod in materieelrechtelijke zin 

Dee rechter beveelt geen getuigenverhoor als de te bewijzen aangeboden 
feitenn veronderstellenderwijs door hem voor juist worden gehouden, 
maarr getoetst aan het objectieve recht en/of aan hetgeen partijen zijn 
overeengekomenn niet tot de gevorderde beslissing kunnen leiden. Het is 
dee rechter duidelijk welke de te bewijzen aangeboden feiten zijn, maar hij 
gaatt aan het bewijsaanbod voorbij omdat de te bewijzen aangeboden feiten 
ookk indien zij juist zijn in materieelrechtelijke zin niet tot de gevorderde 
beslissingg kunnen leiden. Het is in hoofdstuk VI I ter sprake gekomen. 
Alss de te bewijzen aangeboden feiten het ingeroepen rechtsgevolg niet 
rechtvaardigen,, heeft het geen enkele zin bewijs van die feiten op te 
dragen,, dan doen die feiten niet ter zake en is het bewijsaanbod niet ter 
zakee dienende. Zou het de rechter niet duidelijk zijn welke de te bewijzen 
aangebodenn feiten zijn, dan zou hij niet kunnen beslissen dat zij niet ter zake 
doen.. Hij weet om welke feiten het gaat, maar zij zijn niet redengevend. 
Dezelfdee feiten kunnen niet onduidelijk en tevens niet ter zake dienende 
zijn;; wel kunnen deze feiten te vaag en die feiten niet ter zake dienende 
zijn.195 5 

117.117. Het niet ter zake doende bewijsaanbod in processuele zin 

Buitenn de in hoofdstuk VII besproken gevallen waarin de te bewijzen 
aangebodenn feiten niet tot de gevorderde beslissing kunnen leiden, zijn 
err de gevallen waarin het bewijsaanbod niet tot het bevelen van een 
getuigenverhoorr kan leiden. In die gevallen heet het bewijsaanbod te vaag,196 

tee algemeen,197 onvoldoende bepaald,198 niet feitelijk gefundeerd,199 niet 
geconcretiseerd,2000 niet of niet voldoende gepreciseerd,201 gespecificeerd,202 

off  gedetailleerd,203 of niet voldoende toegelicht.204 

Hett zijn uitdrukkingen die door elkaar worden gebruikt en naar mijn 
meningg veelal hetzelfde betekenen.205 Wat de ene rechter te vaag noemt, 
noemtt de andere rechter te algemeen of onvoldoende bepaald bijvoorbeeld. 
Err is hier dan ook geen sprake van verschillende motiveringen, maar 
verschillendee bewoordingen die mijns inziens alle min of meer hetzelfde 

1955 HR 21 februari 1992, NJ 1992, 425; HR 23 juni 2000, NJ 2000, 517. 
1966 HR 7 februari 1924, NJ 1924, 707; 14 november 1940, NJ 1941, 413; 27 juni 1952, NJ 
1952,, 568; 17 november 1961, NJ 1962, 62; 3 februari 1967, NJ 1968, 31; 3 februari 1967, 
NJJ 1968, 32 (DJK); 21 februari 1969, NJ 1969, 227; 30 januari 1970, NJ 1970, 157; 17 
januarii  1975, NJ 1976,89; 1 april 1977, NJ 1977, 512; 6 november 1981, NJ 1982, 148; 16 
aprill  1982, NJ 1983, 309 (CJHB); 15 oktober 1982, NJ 1983, 341 (FHJM); 19 oktober 1984, 
NJJ 1985, 132; 14 juni 1985, NJ 1985, 735; 20 mei 1988, NJ 1988, 780; 10 augustus 1988, 
NJJ 1989, 8; 12 mei 1989, NJ 1989, 613; 14 juni 1991, NJ 1991, 693; 31 januari 1992, NJ 
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tott uitdrukking brengen: dat de partij aan wier bewijsaanbod de rechter is 
voorbijj  gegaan voor wat de te bewijzen feiten betreft in haar stelplicht is 
tekortt geschoten.206 Dit tekortschieten moet de motivering tot uitdrukking 
brengen.. Die motivering moet luiden dat het bewijsaanbod niet tot het 
bevelenn van een getuigenverhoor kan leiden omdat de desbetreffende partij 
voorr wat de te bewijzen feiten betreft in haar stelplicht tekort is geschoten. 
Vervolgenss behoort de rechter aan te geven waarin dat tekort geschoten 
zijn,, bestaat opdat de motivering duidelijk is. 

Dee situaties waarin het bewijsaanbod niet tot het bevelen van een ge-
tuigenverhoorr kan leiden, worden met een gevarieerde terminologie 
aangeduidd en daarom lijk t het beter de verschillende in de jurisprudentie 
gangbaree bewoordingen niet door elkaar te gebruiken maar afzonderlijk de 
revuee te laten passeren. 

118.118. Te vaag 

Dee motivering "te vaag" moet in verband gebracht worden met het in 
artikell  163 Rv besloten vereiste dat het getuigenbewijs moet gaan over 
voorr waarneming vatbare feiten. 
"Dee beoordeling van een bewijsaanbod als te vaag zal met voldoende 
zekerheidd in deze zin kunnen worden uitgelegd dat onvoldoende duidelijk 
iss wat precies de feiten zijn die de betrokken partij aanbiedt te bewijzen". 
207 7 

1992,, 319; 21 februari 1992, NJ 1992, 425; 18 september 1992, NJ 1993, 49; 19 juni 1998, 
NJJ 1998, 777; 28 mei 1999, NJ 1999, 694; 23 juni 2000, NJ 2000, 517; 1 oktober 1999, NJ 
2001,213. . 
1977 Hof Den Haag 13 mei 1949, NJ 1950, 109; HR 1 maart 1963, NJ 1963, 126; 24 juni 
1966,, NJ 1966, 423; 23 december 1988, NJ 1989, 275; 21 november 1997, NJ 1998, 509 
(RJ.. Wartel). 
1988 HR 7 februari 1964, NJ 1964, 153; HR 30 november 1984, NJ 1985, 314. 
1999 HR 26 april 1968, NJ 1968, 254; HR 15 oktober 1982, NJ 1983, 341. 
2000 HR 30 januari 1970,NJ 1970, 157;HR3juni 1988, NJ 1988, 858. 
2011 HR 16 november 1928, NJ 1928, 1675; HR 30 november 1956, NJ 1957, 9; HR 12 
decemberr 1958, NJ 1959, 130; HR 2 mei 1969, NJ 1969, 292; HR 28 februari 1969, NJ 
1969,, 389; HR 10 augustus 1988, NJ 1989, 8. 
2022 HR 27 december 1923, NJ 1924, 199W 11202; HR 17 november 1961, NJ 1962, 62; 
HRR 19 oktober 1984, NJ 1985, 132; HR 26 februari 1986, NJ 1986, 544; HR 31 mei 1991, 
NJJ 1991, 646; HR 8 juli 1992, NJ 1992, 187; HR 23 oktober 1992, NJ 1992, 814; HR 8 juli 
1992,, NJ 1993, 116 (Ma); HR 9 februari 2000, NJ 2000, 418. 
2033 HR 6 mei 1953, NJ 1953,730. 
2044 HR 6 oktober 1995, NJ 1998, 190. 
2055 Niet gepreciseerd betekent te vaag HR 12 december 1958, NJ 1959, 130; niet voldoende 
gedetailleerdd betekent te vaag HR 6 mei 1953, NJ 1953, 730. 
2066 Het oordeel omtrent de vraag of een partij aan haar stelplicht heeft voldaan, is zozeer 
verwevenn met waarderingen van feitelijke aard waaronder de uitleg van gedingstukken dat dit 
inn cassatie niet op zijn juistheid kan worden getoetst: HR 8 juli 1992, NJ 1992, 713. 
2077 Aldus A-G Langemeijer in zijn conclusie voor HR 1 maart 1963, NJ 1963, 126. 
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Vaagg betekent onduidelijk, te vaag is te onduidelijk.208 

Maarr het bewijsaanbod leidt niet tot het bevelen van een getuigenver-
hoorr omdat het te onduidelijk is, maar omdat het onduidelijk is. Alsof de 
rechterr het nog wel zou hebben geweten als het bewijsaanbod alleen maar 
onduidelijkk zou zijn, maar nu het te onduidelijk is, hij het niet weet. Als 
eiseress aanbiedt te bewijzen dat gedaagde de verantwoordelijkheid voor het 
zoekrakenn van een partij overjarige campingmeubelen als enige tegenover 
haarr heeft te dragen,209 dan is zeker niet onvoldoende duidelijk wat zij 
aanbiedtt te bewijzen. Integendeel, het is heel duidelijk wat zij te bewijzen 
aanbiedt.. Het bewijsaanbod leidde niettemin niet tot het bevelen van een 
getuigenverhoorr omdat het aanbod - naar het Hof volgens de Hoge Raad 
kennelijkk bedoeld had - te vaag was. Maar het was naar mij voorkomt geen 
vaagheidd die zich hier voordeed. Het bewijsaanbod kon niet tot het bevelen 
vann een getuigenverhoor leiden omdat iemands verantwoordelijkheid als 
enigee niet voor waarneming vatbaar is. Hetgeen een getuige daaromtrent 
zouu verklaren, kan krachtens artikel 163 Rv niet als bewijs dienen omdat 
zijnn verklaring geen betrekking zou hebben op hetgeen hem uit eigen 
waarnemingg bekend is. 

Dee motivering "te vaag" is in een dergelijk geval voor de partij aan wier 
bewijsaanbodd de rechter voorbijgaat, niet begrijpelijk als zij niet weet dat de 
tee bewijzen feiten moeten bestaan in voor waarneming vatbare feiten. Zij is 
ookk niet begrijpelijk voor de partij die - ten onrechte - meent dat de eis van 
waarneembaarheidd van de feiten slechts geldt voor de getuigenverklaring 
enn niet voor de bewijsopdracht. Eiseres had voor waarneming vatbare 
feitenn moeten stellen die de gevolgtrekking wettigden dat gedaagde de 
verantwoordingg voor het zoekraken van die meubelen als enige had te 
dragen. . 
Ditt valt ook toe te lichten met de volgende voorbeelden. De stellingen 
datt de huur van de tuinkamer in het ten processe bedoelde pand een 
schijnkarakterr heeft,210 dat de verbruikleenovereenkomst een schijnover-
eenkomstt is,211 kunnen niet tot het bevelen van een getuigenverhoor leiden 
alss niet met voor waarneming vatbare feiten gemotiveerd en te bewijzen 
aangebodenn wordt waarom iets niet is zoals het zich voordoet. 
"Niett feitelijk gefundeerd" drukt niet uit dat het aankomt op fundering 
inn voor waarneming vatbare feiten. Beter is dan de motivering "niet 
geconcretiseerd""  hetgeen wil zeggen dat de te bewijzen aangeboden 
feitenn abstract zijn, te weten zonder verband met de waarneembare wer-
kelijkheid.. De beste motivering is echter die welke ontleend is aan artikel 

2088 De rechter is als hij het bewijsaanbod te vaag oordeelt niet verplicht de partij die het 
aanbodd deed in de gelegenheid te stellen haar aanbod te preciseren: HR 6 november 1981, 
NJJ 1982, 148. 
2099 HR 20 mei 1988, NJ 1988, 780. 
2100 HR 3 februari 1967, NJ 1968,31. 
2111 HR 23 december 1988, NJ 1989, 275. 
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1633 Rv: het bewijsaanbod van de desbetreffende partij kan niet tot het 
bevelenn van een getuigenverhoor leiden omdat zij in haar stelplicht tekort 
iss geschoten in die zin dat hetgeen zij te bewijzen heeft aangeboden niet 
bestaatt in voor waarneming vatbare feiten, zodat hetgeen een getuige daar-
omtrentt zou verklaren ingevolge het bepaalde in artikel 163 Rv niet als 
bewijss kan dienen. 

119.119. Te algemeen 

Watt is te algemeen? Geldt hiervoor niet hetzelfde als hetgeen in het vorige 
nummerr is opgemerkt over "te vaag"? Als het bewijsaanbod nu alleen maar 
algemeenn zou zijn geweest, dan zou de rechter het nog wel hebben geweten 
maarr nu het te algemeen is, weet hij het niet. 
Datt het bewijsaanbod algemeen is, hetgeen wil zeggen dat een partij bewijs 
vann al haar stellingen heeft aangeboden, is geen reden geen getuigenver-
hoorr te bevelen. Het algemene bewijsaanbod leidt eerst dan niet tot het 
bevelenn van een getuigenverhoor als de rechter te bewijzen feiten niet in 
dee stellingen aantreft, als de te bewijzen feiten in de stellingen naar zijn 
inzichtt ontbreken. 
Ditt ontbreken doet zich voor in het in het vorige hoofdstuk besproken geval 
datt de de door de ene partij gestelde feiten die tot de door haar gevorderde 
beslissingg kunnen leiden voorshands - dat is behoudens tegenbewijs in de 
zinn van artikel 151 lid 2 Rv - vaststaan en de tegenspraak van die feiten 
niett is gemotiveerd. Het voorshands vaststaan van die door de een gestelde 
feitenn doet de bewijslast niet omkeren, maar doet het bewijsaanbod van de 
anderr verkeren in een aanbod van tegenbewijs in de zin van artikel 151 lid 
22 Rv. Als de tegenspraak van die - behoudens tegenbewijs - vaststaande 
feitenn niet is gemotiveerd, dan ontbreken "te bewijzen aangeboden feiten". 
Dann kan de rechter de zaak beslissen, want dan zijn er geen door de ander 
gesteldee feiten die voor bewijs door getuigen in aanmerking komen. Dat 
doett zich zeer veel voor. 
Dee rechter treft bewijsmateriaal aan in de vorm van een akte of een geschrift-
niet-akte,, een strafvonnis, een ervaringsregel of een processueel feit en de 
tegenspraakk is niet gemotiveerd ofwel de tegenspraak is niet gemotiveerd 
mett voor waarneming vatbare feiten. Naar mijn mening moet de rechter dan 
niett spreken van te vaag of van te algemeen. Het tekort geschoten zijn van 
eenn partij in haar stelplicht bestaat in het niet gemotiveerd weerspreken van 
dee door de wederpartij gestelde, voorshands vaststaande, feiten waardoor 
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dee feiten van door haar te leveren bewijs ontbreken. Het bewijsaanbod had 
inn het licht van de voorshands vaststaande feiten verbijzonderd moeten 
worden n 

120,120, Niet gepreciseerd, gespecificeerd of gedetailleerd 

Hett bewijsaanbod leidt dikwijl s niet tot het bevelen van een getuigen-
verhoorr omdat de te bewijzen aangeboden feiten niet precies of niet 
voldoendee precies, gespecificeerd of gedetailleerd zijn omschreven. Niet 
gespecificeerdd en niet gedetailleerd betekenen hetzelfde: niet in onderdelen 
weergegeven.. De te bewijzen aangeboden feiten moeten zo nauwkeurig en 
inn onderdelen zijn omschreven dat de rechter in staat is te beoordelen of 
zijj  tot de gevorderde beslissing kunnen leiden. Dit verband is gelegd met 
hett arrest van de Hoge Raad van 7 februari 1924, NJ 1924, 707 en nadien 
herhaaldd bij HR 14 november 1940, NJ 1941, 413; HR 7 februari 1964, 
NJJ 1964, 153 en HR 23 december 1988, NJ 1989, 275. Het is een andere 
situatiee dan de beide vorige situaties. Het ontbreekt niet aan te bewijzen 
aangebodenn feiten maar zij zijn niet zo precies of niet zo in onderdelen 
omschrevenn dat de rechter kan beoordelen of zij ter zake dienende zijn. De 
feitenn moeten specifiek, kenmerkend zijn omschreven. 
HRR 23 oktober 1992, NJ 1992, 814: "Kennelijk heeft het Hof in het aanbod 
vann G.c.s. "al hun stellingen "te bewijzen door getuigen" (in eerste aanleg) 
resp.. "voor zover zij gehouden zijn enig punt te bewijzen bieden zij zulks 
tee bewijzen aan door alle middelen rechtens speciaal door getuigen" (in 
appèl)) niet een voldoende duidelijke aanduiding gezien van een of meer 
specifiekee feiten en omstandigheden en heeft het op die grond het aanbod 
onvoldoendee gespecificeerd geacht om ter zake dienende te zijn".212 "Het 
antwoordd op de vraag wat specifiek is, blijkt moeilijk te geven. De Hoge 
Raadd verwijst heel expliciet naar de loop van het geding en de fase waarin 
hett zich bevindt".213 

Maarr de Hoge Raad controleert de motivering. "Thans lijk t de Hoge Raad 
voorall  bezorgd voor partijen die werkelijk iets te bewijzen hebben maar daar 
doorr de appèlrechter met de dooddoener "onvoldoende gespecificeerd" 
vann afgehouden worden".214 

2122 Idem HR 18 september 1992, NJ 1993 49 (HER). 
2133 Aldus V. van den Brink Bewijs en tegenbewijs HR 9 juli 2001, RvdW 2004, 94 en HR 11 
januarii  2004, (C03/074HR). 
2144 Aldus Snijders-Wendels, Civiel appèl nummer 208 met vermelding van HR 15 juli 1986, 
NJJ 1986, 766 en 6 april 2001, NJ 2002, 385 (HJS). 
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121.121. Enkele voorbeelden van onvoldoende bepaaldheid 

Dee betrokken partij was in haar stelplicht tekort geschoten omdat zij niet 
hadd aangegeven: 

 waarin "de omstandigheden die haar hadden genoodzaakt het werk te 
staken""  en de aard van "het beletten van de werkzaamheden door de 
bewoners""  bestonden; HR 17 november 1961, NJ 1962, 62; 

 op welke andere omstandigheid dan het bestaan van een rekening-
courantt verhouding de zelfstandig werkende tussenpersoon als 
gemachtigdee van de verzekeraar moet worden beschouwd; HR 23 mei 
1975,, NJ 1976, 138; 

 in welk opzicht de - inmiddels vier jaar geleden - verrichte controle van 
dee motor niet aan de redelijkerwijs daaraan te stellen eisen zou hebben 
voldaan;; HR 1 april 1977, NJ 1977, 512; 

 welk soort afspraken procespartij op het oog had; HR 4 mei 1979, NJ 
1979,512; ; 

 dat de toezegging dat de medische verrichtingen zouden worden 
betaald,, ook gold voor de verrichtingen vóórdat zij door "Den Haag" 
warenn goedgekeurd; HR 31 mei 1991, NJ 1992, 425; 

 op welke punten de functiebeschrijving van zijn werkgever onjuist of 
onvolledigg was; HR 31 mei 1991, NJ 1991, 679; 

 dat de eisende vennootschap de vennootschap is die partijen op het 
oogg hadden toen zij de overeenkomst sloten; HR 8 juli 1992, NJ 1992, 
187. . 

122.122. Drie algemene gedaanten van een tekortschietend bewijsaanbod 

Dee verschillende bewoordingen waarmee het voorbijgaan aan het be-
wijsaanbodd wordt gemotiveerd zijn formules dat wil zeggen korte vormen 
waarinn de rechter zijn oordeel over het bewijsaanbod uitspreekt. Om 
duidelijkk te zijn moet dat oordeel worden gemotiveerd. Aangezien de 
rechterr zich pleegt te bepalen tot formuleringen zoals: te vaag, te algemeen 
enn zo meer hebben de formules voor de partij aan wier bewijsaanbod de 
rechterr voorbijgaat het karakter van geheimtaal wat bevorderlijk is voor 
hogerr beroep en beroep in cassatie. 
Hett tekort schieten van het aanbod tot getuigenbewijs doet zich naar het 
hiervóórr gemaakte onderscheid op drieërlei wijze voor: 
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1.. de te bewijzen aangeboden feiten zijn geen voor waarneming vatbare 
feiten; ; 

2.. de te bewijzen feiten ontbreken omdat de tegenspraak van de voors-
handss vaststaande feiten niet is gemotiveerd; 

3.. de te bewijzen aangeboden feiten zijn niet met een zodanige be-
paaldheidd aangegeven dat de rechter in staat was te beoordelen of zij 
terr zake dienende waren. 

Hett is niet zo dat tussen de gevallen waarin de te bewijzen aangeboden 
feitenn geen voor waarneming vatbare feiten zijn en de gevallen waarin 
dee te bewijzen aangeboden feiten niet met zodanige bepaaldheid zijn 
aangegevenn dat de rechter kan beoordelen of zij ter zake dienende zijn 
eenn scherpe scheiding bestaat. Het is evenwel goed te onderkennen dat er 
mett de gevallen waarin de te bewijzen feiten ontbreken, drie verschillende 
wijzenn bestaan waarop een partij in haar aanbod tot getuigenbewijs tekort 
kann schieten. 
Dee motivering van het niet-bevelen van een getuigenverhoor moet duidelijk 
makenn op welke wijze een partij tekort is geschoten. Zij moet begrijpelijk 
zijn,, niet alleen voor de Hoge Raad maar ook en vooral voor de partij aan 
wierr bewijsaanbod de rechter voorbij gaat. 
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