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XI.. A A N HET BEWIJSAANBOD (NIET) TE STELLEN 

EISEN N 

123.123. De vier vereisten waaraan het aanbod moet voldoen 

Dee rechter willig t het bij incidentele conclusie of bij gewone conclusie 
gedaann verzoek een getuigenverhoor te bevelen in als de te bewijzen 
aangebodenn feiten duidelijk en bepaald zijn omschreven, betwist en voor 
waarnemingg vatbaar zijn en tot de gevorderde beslissing kunnen leiden. 
Aann vier vereisten moet derhalve zijn voldaan, wil voor de rechter de 
verplichtingg bestaan een getuigenverhoor te bevelen. Andere eisen zijn aan 
hett verzoek niet te stellen. Als de rechter geen getuigenverhoor beveelt, 
moett de motivering hierin bestaan dat niet is voldaan aan (een van) die 
vierr vereisten. 
Aann het bewijsaanbod, dat naar in nummer 31 is uiteengezet de be-
reidverklaringg van een partij is bewijs door getuigen te leveren, stelt het 
Wetboekk van Burgerlij ke Rechtsvordering geen eisen, omdat het wetboek het 
bewijsaanbodd niet kent. Er bestaat dan ook niet een formeel bewijsaanbod; 
hett bewijsaanbod is altijd informeel. Formeel is het verzoek waarvan artikel 
1666 lid 1 Rv spreekt. Dat wil niet zeggen dat voor het bewijsaanbod geen 
eisenn gelden. Voor het in de praktijk gebruikelijke bewijsaanbod gelden 
dezelfdee vier vereisten als voor het verzoek. 

124.124. Bij pleidooi gedaan bewijsaanbod 

Partijenn plegen in hun conclusies, schriftelijk dus, bewijs door getuigen 
aann te bieden, maar het behoeft niet per se schriftelijk gedaan te worden. 
Hett kan, zoals hiervóór in nummer 32 is geschreven ook mondeling, bij 
pleidooi,, gedaan worden. Als het pleidooi beschouwd moet worden als een 
voortzettingg van het debat tussen partijen, (HR 6 april 1979, NJ 1980, 34 
CJHB)) en als het bewijsaanbod bij pleidooi kan worden gepreciseerd (HR 
100 februari 1984, NJ 1984,417), zoals de Hoge Raad leert, bestaat er geen 
redenn een bij pleidooi gedaan bewijsaanbod anders te bejegenen enkel en 
alleenn omdat het bij pleidooi gedaan is. 
Well  heeft de Hoge Raad een keer beslist dat de rechter op een eerst bij 
pleidooii  gedaan bewijsaanbod niet behoeft in te gaan en ook geen re-
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kenschapp behoeft te geven, waarom hij daartoe geen aanleiding vond,215 

maarr zo algemeen kan deze uitspraak naar mijn mening niet zijn bedoeld. In 
dezee zaak was het Pensioenfonds van mening dat de algemeen verbindend 
verklaardee CAO voor het grondborings- en buizenleggingsbedrijf van 
toepassingg was op werknemers in losse dienst van het Waterleiding-
bedrijff  die incidenteel behulpzaam waren bij het leggen van buizen. Het 
Pensioenfondss had bij pleidooi aangeboden te bewijzen dat die werknemers 
incidenteell  behulpzaam waren bij het leggen van buizen, maar dat stond 
vastt omdat het Waterleidingbedrijf dat niet had weersproken zodat het 
niett behoefde te worden bewezen. En in de opvatting van de rechter dat de 
CAOO op die werknemers niet van toepassing was, was het bewijsaanbod 
niett ter zake dienende. 

Maarr anders is het als het bewijsaanbod bij pleidooi nieuwe, eerst bij 
pleidooii  aangevoerde feiten betreft. Dit is hiervóór in nummer 50 in het 
kaderr van de verandering of vermeerdering van eis ter sprake gekomen. 

125.125. Opgave vooraf van hetgeen getuigen kunnen verklaren 

Meermalenn heeft de Hoge Raad beslist dat de rechter niet mag verlan-
genn dat een partij opgeeft wat de getuigen kunnen verklaren, onder meer 
omdatt niet met zekerheid gezegd kan worden wat zij als zij onder ede 
wordenn gehoord, zullen verklaren.216 Evenmin mag de rechter verlangen 
datt de zakelijke inhoud van hetgeen de getuigen kunnen verklaren, wordt 
opgegeven.217 7 

Evenwel,, wanneer een partij opgave doet van hetgeen bepaalde getuigen 
kunnenn verklaren, dan mag de rechter aannemen dat die opgave datgene 
omvatt wat van de mogelijke verklaringen van die getuigen ten gunste van de 
stellingg van die partij is te verwachten. Die opgave kan dit in voorkomend 
gevall  inhouden nadat de partij zich heeft vergewist van wat de getuigen 
mogelijkerwijss zullen verklaren; die opgave kan ook daarop berusten 
datt de partij weet wat de getuigen kunnen weten en erop vertrouwt dat 
zijj  dit naar waarheid zullen verklaren. In beide gevallen mag de rechter 
dann aannemen dat de betrokken partij geen bijzonderheden onvermeld 
zall  laten die enerzijds voor haar van noemenswaard belang zijn en waar-
omtrentt zij anderzijds bij de getuigen wetenschap kan vermoeden. Often 
minste:: indien zij zodanige bijzonderheden onvermeld laat, is dat voor haar 
risico.218 8 

2155 HR 1 november 1957, NJ 1960, 173. 
2166 HR 13 januari 1978, NJ 1978, 302; 14 juni 1986, NJ 1986, 803; 9 mei 1986, NJ 1986, 
608;; 21 juni 1991, NJ 1991, 710; 21 april 1995, NJ 1995, 437; 29 mei 1998, NJ 1999, 98 
(JBMV);; 8 oktober 1990, NJ 1991, 781. 
2177 HR 19 november 1971, NJ 1972, 50; 31 oktober 1980, NJ 1981, 195. 
2188 Aldus A-G Langemeijer in zijn conclusie voor HR 2 januari 1959, NJ 1959, 63. 
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126.126. Het prognose-verbod 

Meermalenn ook heeft de Hoge Raad beslist dat de rechter op het re-
sultaatt van het getuigenverhoor niet mag vooruitlopen. De rechter mag 
niett op grond van een prognose omtrent het resultaat van de bewijsle-
veringg aan het bewijsaanbod voorbijgaan; dat geldt naar de Hoge Raad 
bijbij  arrest van 14 januari 1994, NJ 1994, 333 heeft beslist ook voor de 
verzoekschriftprocedure.. Maar als de rechter, hoewel daartoe niet ver-
plicht,, motiveert ten overvloede waarom hij geen getuigenverhoor ambts-
halvee beveelt, zoals in situaties waarin geen bewijs is aangeboden, dan mag 
dee motivering bestaan, zoals reeds in nummer 38 ter sprake kwam, in een 
prognose:: HR 13 februari 1998, NJ 1999, 560. 
Dee verklaringen van de getuigen moet de rechter afwachten.219 Dat geldt ook 
voorr de partij-getuige.220 Voorwaarde voor het getuigenverhoor is derhalve 
zekerr niet dat de rechter in het resultaat gelooft. Maar men kan zich soms 
niett aan de indruk onttrekken dat de rechter geen getuigenverhoor heeft 
bevolen,, omdat hij daar niets van verwacht. Bijvoorbeeld wanneer een 
partijj  in hoger beroep nader bewijs aanbiedt, doch de verklaringen die de 
getuigenn in eerste aanleg hebben afgelegd geen schijn van bewijs vormen. 
Datt mag echter de motivering niet zijn. Hij mag aan het bewijsaanbod 
niett voorbijgaan, omdat hij de te bewijzen aangeboden feiten reeds dade-
lij kk voor klaarblijkelijk onjuist en onwaar houdt en als niet te rijmen met 
zekeree van een partij afkomstige geschriften,221 of omdat hij de te bewijzen 
aangebodenn feiten ongerijmd oordeelt.222 Een feit dat onwaarschijnlijk 
lijkt ,, kan zeer wel waar zijn. 
Onderr het oude artikel 1942 BW dat bepaalde dat de verklaring van een 
enkelee getuige zonder enig ander middel van bewijs in rechte geen geloof 
verdient,, besliste de Hoge Raad223 dat de rechter niet aan het bewijsaanbod 
magg voorbijgaan, omdat het aanbod tot één getuige is beperkt. De ervaring 
leertt dat het verhoor van getuigen - ook van één getuige - het zicht op een 
zaakk (in verband met andere gegevens) geheel kan wijzigen.224 

Dee rechter mag niet verlangen dat met het bewijsaanbod de namen van 
dee getuigen worden opgegeven.225 Dat pleegt in de praktijk ook niet te 
geschieden.. De namen van de getuigen plegen te worden opgegeven aan 
dee wederpartij en de rechter, wanneer het getuigenverhoor is bevolen. Daar 
gaatt artikel 170 Rv van uit: De namen en woonplaatsen van de getuigen 
wordenn tenminste een week voor het verhoor aan de wederpartij en de 
griffierr opgegeven.226 Niettemin kan het niet opgeven van de namen van de 

2199 HR 2 januari 1959, NJ 1959, 63; 24 november 1961, NJ 1962, 22; 23 december 1966, 
NJJ 1967, 86; 18 juni 1982, NJ 1982, 606 (PAS); 25 februari 1983, NJ 1983, 630; 2 december 
1983,, NJ 1984, 368; 15 maart 1985, NJ 1985, 496; 9 mei 1986, NJ 1986, 608; 12 januari 
1990,, NJ 1990, 326; 21 april 1995, NJ 1995, 437; 20 maart 1998, NJ 1998, 815; 21 mei 1999, 
NJJ 2000, 13 en 14 (HJS); 6 april 2001, NJ 2002, 385 (HJS). 
2200 HR 1 november 1991, NJ 1992, 26 en 27. 
2211 HR21 mei 1942, NJ 1942,541. 
2222 HR 19 november 1943, NJ 1944/1945, 14. 
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getuigenn gelijk met het bewijsaanbod gevolgen hebben voor de beslissing 
opp het aanbod.227 

Inn de zaak HR 8 juli 1992, NJ 1993, 116 zou het opgeven van de personen 
diee bij de opgerichte vennootschap en de vennootschap in oprichting 
betrokkenn waren en het aanbod hen als getuigen te doen horen tot het 
bevelenn van een getuigenverhoor hebben kunnen leiden. 
Bijj  arrest van 6 november 1981, NJ 1982, 148 besliste de Hoge Raad dat 
hett oordeel of een bewijsaanbod in de gegeven omstandigheden voldoende 
iss gepreciseerd, is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. 
Hett staat deze vrij daarbij in aanmerking te nemen dat bij het aanbod de 
namenn van de te horen getuigen niet zijn opgegeven.228 

Inn de zaak HR 15 oktober 1982, NJ 1982, 341 (FHJM) had de appel-
lantt voor het eerst in hoger beroep aangeboden te bewijzen dat door te 
tragee werkzaamheden van geïntimeerde boetes door de belastingdienst wa-
renn opgelegd en dat het in die zaak centraal staande slechte beheer aan 
geïntimeerdee was te wijten. Het Hof was aan dit bewijsaanbod als te vaag 
voorbijgegaann nu appellant niet had aangegeven wie hij als getuigen had 
willenn horen. In deze overweging - aldus de Hoge Raad - heeft het Hof 
kennelijkk tot uitdrukking willen brengen dat het mede door het niet opgeven 
vann de namen van de te horen getuigen tot zijn oordeel is gekomen dat het 
bewijsaanbodd in deze fase van de procedure als te vaag diende te worden 
gepasseerd.. Het al of niet noemen van de te horen getuigen kan derhalve 
vann betekenis zijn voor de bepaaldheid van het bewijsaanbod.229 Hetgeen 
inn dit geval de appellant te bewijzen had aangeboden, miste de vereiste 
bepaaldheidd of precisering om tot het bevelen van een getuigenverhoor 
tee kunnen leiden. Maar zou de onbepaaldheid minder zijn geweest als de 
namenn wel zouden zijn opgegeven? 

Naarr mijn mening zou het noemen van de namen van de getuigen van 
betekeniss kunnen zijn voor de stelligheid van het bewijsaanbod. Wanneer 
err reden bestaat om te betwijfelen of een partij die tot bewijs door getuigen 
iss toegelaten, daadwerkelijk getuigen zal voorbrengen, kan het noemen van 
dee namen van de getuigen die twijfel wegnemen. 

127.127. Aanbod van getuigenbewijs en substantiëringsplicht 

Sedertt de Wet van 6 december 2001 S 580 moet, zoals reeds in hoofdstuk 
VV ter sprake kwam, eiser volgens artikel 111 lid 3 Rv bij dagvaarding en 
moett gedaagde volgens artikel 128 lid 5 Rv bij conclusie van antwoord de 

2233 HR 15 maart 1985, NJ 1985,496. 
2244 Aldus bijvoorbeeld A-G Wijnveldt in zijn conclusie voor HR 19 november 1943, NJ 
1944/1945,, 14. 
2255 HR 24 juni 1921, NJ 1921,956. 
~"66 In de verzoekschriftprocedure is de rechter, als hij een getuigenverhoor beveelt, bevoegd 
dee personen op te geven die hij wenst te horen, wat niet uitsluit dat nog andere getuigen voor 
bewijss of tegenbewijs kunnen worden voorgebracht: HR 2 mei 1952, NJ 1952, 422. 
2277 Eras, NJB 1950 blz. 577 e.v. 
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bewijsmiddelenn en de getuigen waarover zij kunnen beschikken, vermelden. 
Hett bewijs is niet iets van later zorg, maar moet van meet af aan, nog vóór 
partijenn besluiten te procederen, zijn plaats krijgen toebedeeld. "Al s waar 
iss dat het er in een proces niet zozeer om gaat of men gelijk heeft als wel dat 
menn gelijk krijgt, dan zal duidelijk zijn dat de vraag naar de bewijspositie -
watt moet ik wanneer bewijzen en kan ik dat dan bewijzen - reeds aanstonds 
eenn belangrijke plaats krijgt in de strategie en tactiek van het proces. Ei-
genlijkk behoort die vraag al gesteld te worden voordat er in de verste verte 
sprakee is van een proces of zelfs van een geschil".230 Wanneer de rechter 
eenn comparitie, als bedoeld in artikel 131 Rv, heeft bevolen, kan hij aan 
dee hand van hetgeen partijen eerder hebben vermeld de bewijsrechtelijk 
aspectenn ter sprake brengen.231 

2288 Alleen het "kopje" is gepubliceerd zodat niet bekend is hoe het bewijsaanbod luidde. 
229 9 HRR 18 september 1998, NJ 1998, 818. 
2300 Aldus W.D.H. Asser, Rechtspraakoverzicht Bewijslastverdeling 1.1.1 (blz. 17). 
231 1 Dee Toekomstbundel blz 13 M.L. Hendrikse, aanbeveling van de introductie van de 
substantiëringsplichtt in de verzoekschriftprocedure. 
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