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XIII.. H E T TARDIEF BEWIJSAANBOD 

141.141. Inleiding 

Behalvee de redenen die hiervoor reeds ter sprake zijn gekomen, bestaat 
err nog een reden, op grond waarvan de rechter, hoewel bewijs door ge-
tuigenn is aangeboden, geen getuigenverhoor beveelt. Die reden is dat het 
bewijsaanbodd tardief is, dat de te bewijzen feiten gelet op de stand waarin 
hett geding zich bevindt, te laat zijn voorgedragen. Betekent tardief te laat? 
Volgenss J. ten Berg-Koolen die in haar artikel "De goede procesrode in 
hett burgerlijk recht"239 spreekt van het verbod van tardiviteit, laat tardief 
zichh niet zo maar vervangen door "te laat". Volgens haar is het begrip in de 
jurisprudentiee tamelijk gedetailleerd uitgewerkt en heeft het daardoor een 
eigenn specifieke betekenis gekregen die voor de niet-ingewijde inderdaad 
niett zonder meer duidelijk is. Partijen moeten tijdig hun rechten inroepen, 
bezwaarr maken en gegevens verschaffen. Doen zij dat niet, dan kan -
schrijftt zij - aan zo'n stelling of bezwaar worden voorbijgegaan omdat: 
a.. de partij haar recht heeft verwerkt, zie Hof Den Bosch 22 februari 1972, 

NJJ 1972, 250; HR 30 januari 1976, NJ 1976, 306; HR 8 juli 1981, NJ 
1981,, 548; HR 3 februari 1984, NJ 1984, 402; 14 januari 1983, NJ 
1983,, 457 en/of 

b.. de procedure onnodig vertraagd wordt, zie HR 11 januari 1974, NJ 
1974,, 263; Rechtb. Utrecht 29 november 1978, NJ 1979, 397 en/of 

c.. de wederpartij in haar verdediging wordt bemoeilijkt (gesproken wordt 
well  van "overval" en "onverwachte grondverandering"), zie Hof Den 
Haagg 24 oktober 1973, NJ 1975, 30 en/of 

d.. feitelijk onderzoek naar de juistheid van de tardieve stelling niet meer 
mogelijkk is, zie HRR 14 januari 1983, NJ 1983, 457. 

142.142. Tardiviteit en vermeerdering van eis; goede procesorde 

Maarr als de wet de eiser toestaat zijn eis - waaronder de grondslag van 
zijnzijn eis - in eerste aanleg en in hoger beroep tot de afloop van het geding 
tee veranderen of te vermeerderen en de gedaagde toestaat in eerste aanleg 
enn in hoger beroep nieuw principaal verweer te voeren, hoe kan dan de 
rechterr met betrekking tot de feiten die in het kader van de verandering of 
vermeerderingg van eis en van het nieuwe principaal verweer in het geding 

2399 NJB 1986 blz. 116 e.v. 
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zijnn gebracht, beslissen dat zij te laat in het geding zijn gebracht? Op grond 
waarvann beslist de rechter dat? 
Hett proces behoort te verlopen volgens de regels van het Wetboek van 
Burgerlijkee Rechtsvordering, aangevuld voor situaties die in het wetboek 
niett zijn voorzien, met de ongeschreven regels van een goede procesorde. 
Vroegerr duidde men dit wel anders aan en sprak men van de betamende 
zorgvuldigheidd en redelijkheid.240 Ook bestond de opvatting dat de in het 
materiëlee recht geldende eisen van zorgvuldigheid en redelijkheid tevens 
behorenn te gelden in het procesrecht dat in het verlengde ligt van het 
materiëlee recht;241 zij vervullen dan een rol vergelijkbaar met de goede 
trouww in het contractenrecht242 en vormen met de regels van het wetboek 
dee eisen van een goede procesorde die mede de procesefficiëntie betreft. 
Eenn goede procesorde is de parallel van de goede trouw, thans redelijkheid 
enn billijkheid, in het o vereenkom stenrecht.243 

Dee bevoegdheid van de rechter te beslissen dat bepaalde feiten ontij-
digg in het geding zijn gebracht, vloeit voort uit zijn taak erop toe te zien 
datt het proces volgens de regels van een goede procesorde verloopt. De 
bevoegdhedenn van partijen om met nieuwe feiten te komen, worden 
begrensdd door de eisen van een goede procesorde. Dit is wat de eiser 
betreftt met zoveel woorden uitgedrukt in artikel 130 lid 1 Rv: De rechter 
kann een verandering of vermeerdering buiten beschouwing laten wegens 
strijdd met de eisen van een goede procesorde. 

143.143. Goede procesorde en tardiviteit 

Terr toelichting van het vorenstaande dienen de volgende gevallen, één 
inzakee de vermeerdering van eis, de ander inzake nieuw principaal verweer, 
beidee kort weergegeven. 
a.. In de zaak HR 30 januari 1976, NJ 1976, 306 had de eiser in re-

conventie,, die twee grote partijen dahliaknollen in de koelcel van de 
verweerderr in reconventie had opgeslagen, aan zijn reconventionele 
vorderingg tot schadevergoeding ten grondslag gelegd dat in ruim een 
derdee deel van die knollen "rot" was opgetreden, te wijten aan de 
verweerderr die de temperatuur in de koelcel niet constant had gehou-
denn en die de kisten waarin de knollen zich bevonden, niet goed had 
gestapeld.. De verweerder had aangevoerd dat het optreden van de rot 
eenn gevolg hiervan was, dat eiser eerst zeven maanden na het rooien de 
knollenn ter bewaring in de koelcel had gegeven. Nadat getuigen waren 

2400 M.E. Storme,Tijdschrift voor privaatrecht 1990, nummer 2, blz. 253 e.v. 
2411 Haardt, Fair Play in het geding, blz. 12. 
2422 Aldus Gerbrandy, Advocatenblad 1959, blz. 374 ev. 
2433 Aldus Scholten in zijn noot onder HR 9 maart 1939, NJ 1939, 1012. Tijdschrift voor 
privaatrechtt 1989, blz. 1595 e.v. A. HammersteinTe goeder trouw procederen. 
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gehoord,, werd de vordering afgewezen, omdat niet bewezen was dat 
dee knollen, toen zij in de koelcel werden gebracht, in gezonde toestand 
verkeerden. . 
Inn hoger beroep heeft voormelde verweerder zijn stelling dat de rot een 
gevolgg was van het eerst zeven maanden na het rooien in de koelcel 
brengen,, geadstrueerd met een brief van de Centrale Vereniging de 
Bloembollenkeuringsdienst,, inhoudende dat de juiste tijd voor het in-
brengenn in de koelcel is te stellen op ongeveer een maand na het rooien 
enn latere inbreng zeer hoge eisen stelt aan de daaraan voorafgaande 
bewaring.. Over die voorafgaande bewaring heeft voormelde eiser (toen 
verweerderr in hoger beroep) zich niet uitgelaten. Nadat in hoger beroep 
wederomm getuigen waren gehoord en een comparitie van partijen was 
bevolen,, heeft de appèlrechter een deskundigenonderzoek bevolen en 
aann deskundigen voorgelegd: 
"Wordtt naar uw oordeel de mogelijkheid van het optreden van rot in 
gekoeldee dahliaknollen tijdens koeling gedurende één a anderhalf jaar 
inn ernstige mate ongunstig beïnvloed wanneer de knollen omstreeks 
zevenn maanden vóór deze koelperiode zijn gerooid? 
Indienn de wijze van bewaring van de knollen gedurende deze zeven 
maandenn van invloed kan zijn op het antwoord op de gestelde vraag, 
kuntt u dan daarover nadere informatie geven"? 
Dee deskundigen hebben hierop als hun oordeel te kennen gegeven: 
"Hett optreden van rot in dahliaknollen tijdens koeling gedurende 
éénn a anderhalf jaar kan in ernstige mate ongunstig beïnvloed worden 
wanneerr de knollen omstreeks zeven maanden vóór deze koelperiode 
zijnn gerooid. Wil men dahliaknollen zo lange tijd bewaren dan behoort 
menn ongeveer één maand na het rooien reeds met een temperatuur 
vann 5 a 8° C te beginnen. Zodra in het voorjaar de temperatuur gaat 
stijgen,, wil de dahliaknol uitlopen. Gaat men later dit proces afremmen 
off  geheel stopzetten, dan moet er een min of meer groot percentage 
uitvall  gaan ontstaan". 
Eerstt toen, nadat in hoger beroep het deskundigenbericht was uitge-
bracht,, heeft eiser zich over de voorafgaande periode uitgelaten: hij had 
dee knollen in de periode tussen het rooien en inbrengen in de koelcel 
vann verweerder opgeslagen in de eigen koelcel. Dat was een nieuw feit 
datt een vermeerdering van de grondslag van zijn vordering vormde. 
Dee verweerder had zich daartegen niet verzet, maar wel dat nieuwe 
feitt weersproken. De appèlrechter heeft eiser het bewijs van dat feit 
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niett opgedragen, omdat hij daarvan geen bewijs had aangeboden "al 
aangenomen""  - zegt de appèlrechter - "dat hij in deze stand van het 
gedingg nog tot zodanig bewijs kon worden toegelaten". Daarin ligt 
beslotenn dat de appèlrechter hem, indien hij bewijs had aangeboden, 
dee gelegenheid daartoe niet zonder meer zou hebben gegeven. Terecht 
naarr mijn mening, want niets lag meer voor de hand dan dat eiser, 
nadatt de verweerder de brief van de Bloembollenkeuringsdienst in het 
gedingg had gebracht, had gesteld dat hij de knollen na het rooien in de 
eigenn koelcel had opgeslagen. Door daar eerst mee aan te komen na het 
deskundigenbericht2444 (ongeveer acht jaar na de aanvang van het geding 
tussenn partijen) heeft hij een tijdgrens overschreden. 

b.. In de zaak HR 1 februari 1957, NJ 1957, 304 (LEHR) was in de tussen 
dee verhuurder en huurder bestaande overeenkomst het beding opge-
nomenn dat de huurder in het door hem gehuurde gedeelte van het 
winkelcomplexx geen andere zaken mocht verkopen dan hoeden en aan-
verwantee artikelen (een bestemmingsbeding) als ook het beding dat de 
verhuurderr ervoor diende te zorgen dat in het overige aan een derde 
verhuurdee gedeelte van het complex geen hoeden en aanverwante 
artikelenn zouden worden verkocht (een zorgbeding). Nadat de verhuur-
derr de overeenkomst had opgezegd, heeft hij de huurder een nieuwe 
huurovereenkomstt aangeboden van gelijke aard en strekking, maar 
zonderr het zorgbeding en tegen een lagere huurprijs. Toen de huurder 
dee nieuwe overeenkomst niet aanvaardde, vorderde de verhuurder 
dee ontruiming van het door de huurder gehuurde gedeelte. Nadat de 
huurderr de vordering had bestreden, heeft de kantonrechter de vorde-
ringg afgewezen. 

Inn hoger beroep, waarin de verhuurder zich bereid verklaarde ook het 
bestemmingsbedingg te laten vallen, overwoog de rechtbank dat de 
Huurwett in de eerste plaats beoogt om de huurder tegen ontruiming 
tee beveiligen, maar dat de wetgever er geenszins van is uitgegaan dat 
dee huurder er aanspraak op kan maken dat er nimmer wijziging in zijn 
rechtenn en verplichtingen wordt gebracht. Na afweging van de weder-
zijdsee belangen oordeelde de rechtbank bij tussenvonnis dat het niet 
onredelijkk was dat de verhuurder in zijn aanbod het zorgbeding niet 
meerr heeft willen opnemen en omdat nog onderzoek moest worden 
gedaann naar de betalingsverplichting van de huurder, had de rechtbank 
dee verhuurder in de gelegenheid gesteld het omtrent de huurprijs 

2444 Te elfder ure, zegt de A-G Berger in zijn conclusie. 
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doorr de Huuradvies commissie uitgebrachte advies in het geding te 
brengen.. Nadat vervolgens de verhuurder het advies in het geding had 
gebracht,, in welk advies een lagere huurprijs was geadviseerd dan de 
verhuurderr had aangeboden, maar die hij bereid was te accepteren, 
kwamm de huurder met een nieuw - bij akte bij pleidooi nog uitgewerkt 
-- verweer, hierin bestaande dat de verhuurder heeft getracht zich door 
zijnn aanbod geldelijk voordeel te verschaffen boven de voor eventuele 
huurverhogingg van bedrijfspanden geldende grens, althans heeft ge-
trachtt hem onredelijk te benadelen, hetgeen hij te bewijzen - onder 
meerr door getuigen - had aangeboden. Nadat de rechtbank bij eind-
vonniss had beslist dat het aanbod voldeed aan de maatstaven van 
artikell  18 lid 2 sub c van de Huurwet, te weten dat het een redelijk 
aanbodd was tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst, en de 
betalingsverplichtingg van de huurder had vastgesteld overeenkomstig 
hett advies van de HAC en de huurder een termijn had gegund om 
dee aangeboden overeenkomst alsnog te aanvaarden, ging de huurder 
diee de aangeboden nieuwe huurovereenkomst niet had aanvaard, in 
cassatiee en voerde als middel onder meer aan dat de rechtbank zonder 
motiveringg aan zijn bewijsaanbod was voorbijgegaan, een reden voor 
vernietigingg van het vonnis. Maar de Hoge Raad vernietigde om die 
redenn niet, aangezien de rechtbank kennelijk het na de overlegging van 
hett advies van de HAC bij conclusie na terugverwijzing en bij pleidooi 
alsnogg gedaan bewijsaanbod betreffende nieuwe feitelijke stellingen 
omtrentt de bedoelingen van de verhuurder met zijn aanbod en omtrent 
concurrentiemogelijkheden,, als tardief heeft gepasseerd. 

144.144. Bewijsaanbod en verandering of vermeerdering van eis en nieuw principaal 
verweer verweer 

Eiserr mag zijn eis veranderen en vermeerderen en gedaagde mag nieuw 
principaall  verweer voeren, maar de goede procesorde eist dat het geding 
eenn keer een einde neemt. Tussen die beide ligt een tijdgrens die bepaald 
wordtt door de stand waarin het geding zich bevindt. De gelegenheid om 
mett nieuwe feiten te komen, betekent niet dat een partij de wederpartij en 
dee rechter aan de praat kan houden of dat zij in het vooruitzicht dat zij in 
hett ongelijk gesteld gaat worden, nog eens iets anders kan gaan proberen. 
Dann is er, tenzij de partij niet eerder over de betreffende feiten beschikte, 
sprakee van oneigenlijk gebruik van de procesregels. 
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Eiserr en gedaagde zijn in het kader van een verandering of vermeerdering 
vann de grondslag van de eis respectievelijk van nieuw principaal verweer 
bevoegdd zich in eerste aanleg en in hoger beroep op nieuwe feiten te 
beroepenn zolang de rechter nog geen eindvonnis heeft gewezen.245 Maar 
hoewell  die bevoegdheid tot dit tijdstip bestaat, kan het aanbod die feiten 
doorr getuigen te bewijzen niet in alle gevallen tot het bevelen van een 
getuigenverhoorr leiden. Niet, als eiser of gedaagde in de stand waarin 
hett geding zich bevindt en gelet op hetgeen aan het beroep op de nieuwe 
feitenn is voorafgegaan, zich in redelijkheid niet meer op de nieuwe feiten 
kunnenn beroepen. Bijvoorbeeld als het geding daardoor onredelijk wordt 
vertraagd.. De bevoegdheid met nieuwe feiten te komen wordt door de 
eisenn van een goede procesorde of - anders gezegd - door de redelijkheid 
enn billijkheid ingeperkt. 

"tott de afloop van het geding" zoals het oude artikel 134 Rv bepaalde. 
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