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XIV.. H E T BEWIJSAANBOD IN HOGER BEROEP 

145.145. Appèlmogelijheid en hoofdbeginsel 

Eenn van de hoofdbeginselen van het procesrecht is het recht van partij-
enn op de behandeling van hun zaak in twee feitelijke instanties. De 
partijj  die in eerste aanleg is verschenen en geheel of gedeeltelijk in het 
ongelijkk is gesteld, kan het rechtsmiddel van hoger beroep aanwenden om 
mett vernietiging van het in eerste aanleg gewezen vonnis een gunstiger 
beslissingg van de appèlrechter te verkrijgen. De partij die in eerste aanleg 
inn het gelijk is gesteld, heeft niet de mogelijkheid van hoger beroep omdat 
zijj  daar geen belang bij heeft. De gedaagde die bij verstek is veroordeeld 
heeftt evenmin de mogelijkheid van hoger beroep; hij kan verzet tegen het 
verstekvonniss doen. 
Hett beginsel steunt op de traditie en leeft in de rechtsovertuiging. De 
justitiabelenn hebben meer vertrouwen in een rechtspraak die de moge-
lijkheidd van hoger beroep toestaat dan in een systeem dat aan één rech-
terr het eerste en laatste woord geeft. Omgekeerd zal de wetenschap dat 
zijnn beslissing aan controle kan worden onderworpen voor de rechter een 
prikkell  zijn om te streven naar een verantwoorde beslissing.246 

Artikell  6 van het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van 
dee mens en de fundamentele vrijheden wil een eerlijk proces waarborgen. 
Hett artikel bepaalt: Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en 
verplichtingenn of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem 
ingesteldee vordering heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare 
behandelingg van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een 
onafhankelijkk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. 
Hett artikel regelt niet een recht op hoger beroep.247 De staten zijn inge-
volgee deze verdragsbepaling niet verplicht hogere beroepsinstanties in te 
stellen,, maar zij hebben uiteraard wel de vrijheid in de wet een dergelijk 
rechtsmiddell  te regelen. Als dat geregeld is, dan moet op dezelfde wijze een 
eerlijkk proces door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht gewaarborgd 
zijn. . 

2466 Aldus Star Busmann-Rutten-Ariëns Hoofdstukken nummer 70. Zie de aldaar aangehaalde 
doorr Huber in diens Hedendaegsche RechtsgeleertheytV-45 aangevoerde motieven voor en 
bezwarenn tegen het hoger beroep. 
2477 Mr. P. Smits Artikel 6 EVRM in de civiele procedure 2.5.2. 
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146.146. Appèl en bewijs in het algemeen 

Hett hoger beroep is geregeld in de zevende titel van Boek I, de afde-
lingenn 1, 2 en 3 voor de dagvaardingsprocedure, de afdeling 4 voor de 
verzoekschriftprocedure. . 
Dee regels van bewijs die de inhoud vormen van de negende afdeling 
vann de tweede titel zijn ook van toepassing in hoger beroep, in de 
dagvaardingsproceduree krachtens artikel 353 Rv voor zover uit de ze-
vendee titel of uit een andere wettelijke regeling niet anders voortvloeit 
enn in de verzoekschriftprocedure krachtens artikel 362 j° artikel 284 Rv 
voorr zover uit de vierde afdeling of uit een andere wettelijke regeling niet 
anderss voortvloeit. De partij die in hoger beroep tot bewijs of tegenbewijs 
doorr getuigen toegelaten wil worden, moet dus de rechter verzoeken 
eenn getuigenverhoor te bevelen of bewijs door getuigen aanbieden248 

mett vermelding van de feiten die zij wil bewijzen; zelfs wanneer zij als 
grieff  heeft aangevoerd dat de rechter in eerste aanleg ten onrechte geen 
getuigenverhoorr heeft bevolen. 

147.147. Uitgangspunten van getuigenbewijs in appèl 

Mett betrekking tot het getuigenbewijs in hoger beroep bestaat een ruime 
opvatting.. Uitgangspunten zijn: 
a.. dat geen enkel wettelijk voorschrift een getuigenverhoor in hoger beroep 

uitsluit24""  noch voor bewijs noch voor tegenbewijs. "Evenals in hoger 
beroepp de partij die bij strijd over de feiten getuigenbewijs aanbiedt 
daartoe,, indien dat aanbod overigens aan de wettelijke vereisten voldoet, 
moett worden toegelaten zo is dat ook het geval wanneer een partij in 
hogerr beroep een nieuw getuigenverhoor vraagt, teneinde een meer 
volledigg tegenbewijs te leveren dan zij in eerste aanleg geleverd had. Het 
Hoff  was niet bevoegd uit hoofde van het niet-aanvoeren van redenen de 
aangebodenn bewijslevering te beletten; de partij die tegenbewijs wenst 
tee leveren, behoeft niet te motiveren waarom of waarom zij alsnog tot 
diee bewijslevering wenst over te gaan."250 

b.. dat aan het bewijsaanbod in hoger beroep in beginsel geen verder-
gaandee eisen mogen worden gesteld dan aan het bewijsaanbod in eerste 
aanleg.. "I n beginsel" want de praktijk laat zien dat in hoger beroep 
somss meer verlangd wordt dan in eerste aanleg (zie nummer 151). 
Hett hangt mede af van hetgeen in eerste aanleg gedaan of nagelaten 

2488 Sedert HR 6 april 2001, NJ 2002, 385 (HJS) geldt als hiervóór reeds gezegd: Wanneer 
eenn partij in algemene bewoordingen aanbiedt haar stellingen te bewijzen maar daarbij niet 
uitdrukkelijkk vermeldt dat zij ook getuigenbewijs aanbiedt, rechtvaardigt zulks niet zonder 
meerr de conclusie dat die partij geen getuigenbewijs aanbiedt. 
2499 HR 24 december 1909,W 8954. 
2500 HR 20 juni 1910, NJ 1910, 813. 
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is.. Als de verklaringen van de in eerste aanleg gehoorde getuigen zowel 
inn eerste aanleg als in hoger beroep deel uitgemaakt hebben van het 
processuelee debat, mag de rechter verlangen dat het aanbod om in hoger 
beroepp nieuwe getuigen te doen horen op dit processuele debat wordt 
toegespitst,, aldus HR 21 december 1996, NJ 1998, 657 (WMK) . 
Bijj  arrest van 9 juli 2004, Rechtspraak van de Week 2004, 94251 heeft 
dee Hoge Raad omtrent het bewijsaanbod in hoger beroep beslist: 
"datt ingevolge het bepaalde in artikel 166 lid 1 Rv in verbinding met 
artikell  353 lid 1 Rv een partij in hoger beroep tot getuigenbewijs moet 
wordenn toegelaten indien zij voldoende specifiek bewijs aanbiedt van 
feitenn die tot beslissing van de zaak kunnen leiden. Het antwoord op 
dee vraag of een bewijsaanbod voldoende specifiek is, hangt af van de 
omstandighedenn van het geval, waarbij de rechter, mede in verband 
mett de eisen van een goede procesorde zal moeten letten op de wijze 
waaropp het processuele debat zich heeft ontwikkeld en het stadium 
waarinn de procedure verkeert. In hoger beroep zal van een partij die 
bewijss door getuigen aanbiedt, in beginsel mogen worden verwacht 
datt zij voldoende concreet aangeeft op welke van haar stellingen dit 
bewijsaanbodd betrekking heeft en, voor zover mogelijk, wie daarover 
eenn verklaring zouden kunnen afleggen, doch zal in het algemeen niet 
mogenn worden verlangd dat daarbij ook wordt aangegeven wat daarover 
doorr getuigen zal kunnen worden verklaard. Indien reeds getuigen zijn 
gehoordd of schriftelijke verklaringen van getuigen zijn overgelegd, zal de 
eiss dat het bewijsaanbod voldoende specifiek en ter zake dienend moet 
zijn,, kunnen meebrengen dat nader wordt aangegeven in hoeverre de 
getuigenn meer of anders kunnen verklaren dan zij al gedaan hebben. 
Dee rechter mag echter niet op grond van zijn waardering van de reeds 
afgelegdee verklaringen of de inhoud van de schriftelijke verklaringen 
aann een bewijsaanbod voorbijgaan, omdat hij daarmee ten onrechte 
vooruitt zou lopen op het resultaat van de bewijsvoering die nog moet 
plaatsvinden". . 

Hett betekent dat in hoger beroep het algemeen bewijsaanbod, dat is het 
aanbodd van een partij haar stellingen te bewijzen al snel onvoldoende 
kann zijn. 

c.. krachtens artikel 353 lid 1 Rv junctis de artikelen 111 lid 3 en 128 lid 5 
Rvv geldt de bewijsaandraagplicht ook in hoger beroep. 
Dee partij die in hoger beroep getuigen wil doen horen doet er wijs 
aan,, vooral wanneer zij in eerste aanleg ook reeds getuigen had doen 

2511 Hierover V. van den Brink t.a.p. blz. 128 e.v. 
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horen,, haar aanbod te motiveren en bijvoorbeeld mede te delen welke 
getuigenn zij alsnog wenst voor te brengen.252 

Hett nalaten kan fataal zijn in verband met de bewijsaandraagplicht. 

Watt het getuigenbewijs in hoger beroep betreft doen zich verschillende 
situatiess voor. 

148.148. In eerste aanleg is geen getuigenverhoor bevolen 

A.. De rechter in eerste aanleg heeft geen getuigenverhoor bevolen omdat 
geenn getuigenbewijs was aangeboden. 
Datt verzuim kan in hoger beroep worden hersteld en wanneer het be-
wijsaanbodd voldoet aan de daaraan te stellen eisen, dient de appèlrechter 
eenn getuigenverhoor te bevelen. Zijn in hoger beroep getuigen gehoord 
dann staat het tegenbewijs door getuigen van rechtswege vrij . Maar het 
achterwegee blijven in eerste aanleg van het bewijsaanbod behoeft om 
inn hoger beroep tot een getuigenverhoor te kunnen leiden niet aan 
eenn verzuim te wijten zijn geweest.253 Een partij kan het bewijsaanbod 
achterwegee hebben gelaten in de mening dat bewijs door getuigen niet 
nodigg was omdat de door haar gestelde feiten niet of niet gemotiveerd 
warenn weersproken of omdat die feiten naar zij meende reeds waren 
bewezenn door een in het geding gebracht geschrift of door vermoedens, 
dochh nu de rechter in eerste aanleg daarover anders heeft geoordeeld, 
biedtt zij alsnog in hoger beroep bewijs door getuigen aan. 
Dee partij die in eerste aanleg geen bewijs door getuigen heeft aange-
bodenn kan in hoger beroep niet als grief aanvoeren dat de rechter in 
eerstee aanleg geen getuigenverhoor heeft bevolen, maar dat is om in 
hogerr beroep tot getuigenbewijs te worden toegelaten ook niet ver-
eist.254 4 

Dee appèlrechter mag niet verlangen dat een partij opgeeft waarom zij in 
eerstee aanleg geen bewijs door getuigen heeft aangeboden. 

B.. De rechter in eerste aanleg heeft, hoewel bewijs door getuigen was 
aangeboden,, geen getuigenverhoor bevolen omdat het aanbod niet 
voldeedd aan de daaraan te stellen eisen. 
Dee partij aan wier bewijsaanbod is voorbijgegaan, kan daartegen in 
hogerr beroep opkomen en als grief aanvoeren dat de rechter ten on-
rechtee aan haar bewijsaanbod is voorbijgegaan. Wil zij dan in hoger 

2522 Aldus de A-G Biegman-Hartogh in haar conclusie voor HR 15 juli 1986, NJ 1986, 766; 
Burgerlijkee Rechtsvordering (Meijes-Wedeven) aantekening 4 op artikel 353. 
2533 HR 17 december 1954, NJ 1955, 70 en 24 juni 1994, NJ 1994, 593; anders Hof 
Amsterdamm 15 december 1916, NJ 1917, 661 W 10090. 
2544 HR 24 maart 1950, NJ 1950, 599; 29 mei 1964, NJ 1965, 104. 
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beroepp tot bewijs door getuigen toegelaten worden, dan moet zij haar 
bee wijsaanbod met zoveel woorden herhalen255 en eventueel aan de hand 
vann de motivering die de rechter van het voorbijgaan heeft gegeven, ver-
beteren. . 
Alss een partij in eerste aanleg bewijs door getuigen heeft aangeboden, 
maarr dat aanbod in hoger beroep niet met zoveel woorden heeft her-
haald,, doch wel heeft gezegd dat zij volhardt bij al hetgeen zij in eer-
stee aanleg heeft aangevoerd, dan ligt daarin naar mijn mening een her-
halingg van het bewijsaanbod besloten.256 

149.149. De rechter in eerste aanleg heeft wel een getuigenverhoor bevolen 

A.. Hoewel de rechter in eerste aanleg een getuigenverhoor had bevolen, 
heeftt de partij die tot getuigenbewijs was toegelaten geen getuigen 
voorgebrachtt en zij wil dat in appèl wel doen. 
Inn dit geval bestaat het "bewijsaanbod" in hoger beroep in die vormm dat 
dezee partij de appèlrechter verzoekt dag en uur te bepalen waarop zij 
terr uitvoering van het in eerste aanleg gewezen interlocutoire vonnis, 
waarinn de te bewijzen feiten zijn omschreven, getuigen kan voorbren-
gen. . 
Dee appèlrechter mag het bevelen van een getuigenverhoor niet weigeren 
opp grond dat deze partij de haar in eerste aanleg gegeven gelegenheid 
hadd moeten benutten of dat zij verklaart waarom zij de haar in eerste 
aanlegg gegeven gelegenheid niet heeft benut.257 Door in eerste aanleg 
geenn getuigen voor te brengen, zelfs door aan de rechter-commissaris 
medee te delen dat van het verhoor van getuigen wordt afgezien, ook 
vann met name genoemde getuigen, is het recht op getuigenverhoor in 
hogerr beroep niet prijsgegeven. Het niet voorbrengen van getuigen in 
eerstee aanleg en zelfs de evengenoemde mededeling betekenen niet dat 
voorgoedd van getuigenverhoor is afgezien.258 

B.. De partij die tot bewijs door getuigen was toegelaten heeft getuigen 
doenn horen, maar de rechter heeft het bewijs niet geleverd geacht. 
Inn dit geval wil deze partij al dan niet na als grief aangevoerd te hebben 
datt de rechter in eerste aanleg het bewijs ten onrechte niet geleverd 
heeftt geacht, dezelfde getuigen nog weer en/of nog andere getuigen 
doenn horen. 

2555 Eras, NJB 1950 blz. 578; HR 26 juni 1925, NJ 1925, 961. 
2566 Aldus O.A.C. Verpaalen in WPNR 5920 blz. 353 e.v. naar aanleiding van HR 20 mei 
1988,, NJ 1988, 780 (Ve-Va/Van Beusekom). 
2577 HR 21 juni 1991, NJ 1991, 726; 24 juni 1994, NJ 1994, 593. 
2588 HR 9 mei 1919, NJ 1919, 414; in het geval HR 17 december 1948, NJ 1949, 77 was wel 
voorgoedd van getuigenverhoor afgezien. 
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Dann mag niet verlangd worden dat zij opgeeft waarom zij die andere 
getuigenn niet in eerste aanleg heeft voorgebracht. Zij kan zeer wel gemeend 
hebbenn dat dat niet nodig was, omdat de verklaringen van de getuigen, die 
zijj  had doen horen, reeds het bewijs opleverden. 

150.150. Tegenbewijs in de zin van artikel 168 Rv in hoger beroep 

Wanneerr in eerste aanleg geen getuigen zijn gehoord hetzij omdat de 
rechterr geen getuigenverhoor had bevolen hetzij omdat de partij die tot 
getuigenbewijss was toegelaten geen getuigen heeft doen horen, zal ook 
dee wederpartij geen getuigen voor tegenbewijs in de zin van artikel 168 
Rvv hebben voorgebracht. Wanneer de partij die tot getuigenbewijs was 
toegelatenn getuigen heeft doen horen, doet zich met betrekking tot het 
tegenbewijss tweeërlei situaties voor. 

A.. Een partij heeft in eerste aanleg wel getuigen voorgebracht, maar de 
wederpartijj  heeft van het horen van getuigen voor tegenbewijs afgezien. 
Datt mag dan ook hier niet betekenen dat zij daarvan voorgoed heeft 
afgezien.. Zij kan daarvan hebben afgezien omdat zij meende dat tegen-
bewijss niet nodig was, omdat volgens haar het bewijs door de gehoorde 
getuigenn niet geleverd was, maar nu de rechter in eerste aanleg daarover 
anderss heeft geoordeeld, wil zij alsnog tegenbewijs leveren. Als zij de 
appèlrechterr verzoekt dag en uur te bepalen waarop zij getuigen voor 
tegenbewijss kan voorbrengen - al dan niet na als grief aangevoerd te 
hebbenn dat de rechter in eerste aanleg het bewijs ten onrechte geleverd 
heeftt geacht - behoort de appèlrechter dat tijdstip te bepalen en mag hij 
niett zeggen dat zij in eerste aanleg de gelegenheid voor tegenbewijs, die 
vann rechtswege vrijstond, had moeten benutten. 
Wanneerr de partij die de bewijslast draagt in eerste aanleg getuigen 
heeftt doen horen en vervolgens in hoger beroep een van die getuigen 
wederomm wil doen horen om te reageren op de verklaring van een van 
dee getuigen die in contra-enquête is gehoord, dan is er geen sprake 
vann tegenbewijs in de zin van artikel 168 Rv maar als de rechter een 
getuigenverhoorr beveelt van heropening van de enquête.259 

Wanneerr de rechter in eerste aanleg na het horen van getuigen bewe-
zenn acht dat de werkgever is tekortgeschoten in zijn verplichting uit 
hoofdee van artikel 7A : 1638 (oud) BW, hierin bestaande dat een bij 
dee snijmachine behorend onderdeel (strip met haak) niet kon worden 

2599 Hof 's-Hertogenbosch 7 oktober 2003, JBPr aflevering 2 - 29 april 2004 - jaargang 3, nr. 
266 ( H W ) . 



gebruiktt en de werkgever biedt dan in hoger beroep te bewijzen aan dat 
ditt onderdeel geen beveiligingsfunctie had en daarvoor ook niet was 
aangebracht,, dan is dat een aanbod van tegenbewijs in de zin van artikel 
1688 Rv waaraan de rechter niet zonder motivering mag voorbijgaan.260 

B.. De wederpartij heeft in eerste aanleg wel getuigen voor tegenbewijs 
voorgebracht,, maar nu de rechter in eerste aanleg het bewijs ondanks 
dee verklaringen van de voor tegenbewijs gehoorde getuigen geleverd 
heeftt geacht, wil zij in hoger beroep - al dan niet na als grief aangevoerd 
tee hebben dat het bewijs geleverd is geacht - nog andere getuigen voor 
tegenbewijss doen horen. De appèlrechter behoort haar de gelegenheid 
daartoee te geven. Hij mag niet verlangen dat zij mededeelt waarom zij 
diee andere getuigen niet in eerste aanleg heeft voorgebracht. De weder-
partijj  kan gemeend hebben dat het niet nodig was nog andere getuigen 
tee horen omdat volgens haar de verklaringen van de voor tegenbewijs 
gehoordee getuigen voldoende waren. 

151.151. Nadere eisen aan het aanbod in appèl met betrekking tot niet in eerste aanleg 
gehoordegehoorde getuigen 

Blijkenss HR 9 juli 2004, RvdW 2004, 94 mogen in hoger beroep verder-
gaandee eisen aan het bewijsaanbod worden gesteld dan in eerste aanleg. 
Somss beveelt de appèlrechter geen getuigenverhoor omdat - als reeds 
gezegdd - de namen van de andere getuigen niet zijn opgegeven.261 Dat is 
omdatt deze gedragslijn ook al in strijd lijk t met artikel 166 juncto artikel 
3533 Rv mede in het licht van artikel 170 Rv (het oude artikel 196 Rv) niet 
terecht.. Dit artikel gaat er vanuit dat de namen van de getuigen eerst worden 
opgegevenn nadat een getuigenverhoor is bevolen. Op het moment dat het 
bewijsaanbodd in hoger beroep wordt gedaan, moet dat nog gebeuren. 
"Kennelijk""  - aldus Snijders-Wendels - "is het afhankelijk van de context 
vann de zaak of de rechter opgave van de namen van de te horen getuigen 
magg eisen als component van het aanbod tot getuigenbewijs".262 

Inn de gevallen HR 6 november 1981, NJ 1982, 148, 15 oktober 1982, NJ 
1983,, 341 (FHJM), 13 februari 1998, NJ 1999, 560 en 19 januari 1998, 
NJJ 1998, 777 was de rechter mede omdat de namen van de getuigen niet 
warenn opgegeven aan het bewijsaanbod voorbijgegaan. 

2600 HR 16 januari 1998, NJ 1999, 414, 
2611 HR 3 februari 1927, NJ 1927, 509. 
2622 Civiel appèl nummer 207 (blz. 208) met vermelding van HR 15 juli 1986, NJ 1986, 766 
enn HR 6 april 2001, NJ 2002, 385 (HJS). 
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152.152. Getuigenbewijs in appèl met betrekking tot reeds in eerste aanleg gehoorde 
getuigen getuigen 

Tott dusver was sprake van het horen in hoger beroep van nog andere dan 
dee in eerste aanleg gehoorde getuigen voor bewijs of tegenbewijs, maar in 
hogerr beroep doet zich ook de situatie voor dat een partij dezelfde getuigen, 
diee reeds in eerste aanleg zijn gehoord, wederom wil doen horen. De ap-
pèlrechterr mag dat toestaan maar is hij verplicht het toe te staan of mag hij 
hett ook weigeren? 
Inn het geval dat een partij reeds in eerste aanleg gehoorde getuigen in hoger 
beroepp wil doen horen - voor bewijs of voor tegenbewijs - worden soms wel 
dee verdergaande eisen gesteld: 

 dat opgegeven had moeten worden wat de getuigen meer of anders 
zoudenn kunnen verklaren;263 

 dat opgegeven had moeten worden wat de getuigen dan zo geheel 
bezijdenn de waarheid zouden hebben verklaard.264 

Zouu het niet beter zijn in alle gevallen dat een partij in hoger beroep de 
reedss in eerste aanleg gehoorde getuigen in hoger beroep wederom wil 
doenn horen, te verlangen dat zij daarvoor een deugdelijke reden moet 
opgeven?? "Het is immers in strijd met de tegenwoordig zo hard nodige 
proceseconomiee om bijvoorbeeld een in eerste instantie gehouden 
getuigenverhoorr zonder goede reden in appèl nog eens over te doen".265 De 
A-GG Asser schrijft in zijn conclusie voor HR 1 november 1991, NJ 1992, 
27:: "Maar er moet natuurlijk wel een op het eerste gezicht deugdelijke 
redenn worden gepresenteerd teneinde nodeloze herhaling van de (vaak 
kostbare)) enquête te voorkomen". Idem Hof Arnhem 21 december 1999, 
NJJ 2001, 19. Wanner die eis algemeen wordt gesteld, weten partijen van 
tevorenn waaraan zij moeten voldoen in plaats van achteraf te lezen waarom 
dee appèlrechter geen getuigenverhoor heeft bevolen. 
Dee appèlrechter beoordeelt of de reden deugdelijk is en als dat niet het 
gevall  is, of als geen deugdelijke reden is opgegeven, beoordeelt hij of de 
verklaringenn van de getuigen, zoals die opgenomen zijn in het proces-
verbaall  van getuigenverhoor, reden geven de getuigen nog eens aan de 
tandd te voelen. 

HRR 23 december 1988, NJ 1989, 265. 
HRR 8 maart 1928, NJ 1928, 641. 
Alduss A-G Biegman-Hartogh in haar conclusie voor HR 15 juli 1986, NJ 1986, 766. 
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153.153. Nadere overwegingen over de situatie in appèl 

Terugkomendd op het hiervóór vermelde geval: als een partij, hoewel in 
eerstee aanleg tot bewijs door getuigen toegelaten, van het voorbrengen 
vann getuigen heeft afgezien en vervolgens de appèlrechter verzoekt dag en 
uurr te bepalen waarop zij getuigen kan doen horen, mag de appèlrechter 
dann niet verlangen dat die partij opgeeft waarom zij van de haar in eerste 
aanlegg geboden gelegenheid om getuigen te doen horen, geen gebruik heeft 
gemaakt?? De eerste vraag die bij de appèlrechter zal opkomen, zal toch wel 
zijnn waarom die partij in eerste aanleg geen getuigen heeft voorgebracht. 
Hett is alleszins redelijk van een procespartij te verlangen dat zij uitleg 
geeftt van haar manier van procederen. Wanneer een partij in eerste aanleg 
bewijss door getuigen heeft aangeboden en de rechter een getuigenverhoor 
heeftt bevolen omtrent in het interlocutoire vonnis omschreven feiten, dan 
iss een normaal verloop van de procedure dat zij met getuigen komt. Als 
zijj  dan geen getuigen voorbrengt, zelfs van het horen van getuigen afziet 
mett inbegrip van met name genoemde getuigen, dan is dat een afwijking 
vann het normale verloop van de procedure. Als zij dan de appèlrechter 
verzoektt dag en uur te bepalen waarop zij getuigen kan voorbrengen, slaat 
zijj  wat het getuigenverhoor betreft een instantie over en ontneemt zij de 
wederpartijj  een instantie voor tegenbewijs in de zin van artikel 158 Rv. Dat 
lijk tt niet in overeenstemming met de eisen van een goede procesorde.266 

Datt is alleen in overeenstemming met een goede procesorde als zij een 
deugdelijkee verklaring geeft van haar manier van procederen.267 Partijen 
kunnenn in hoger beroep herstellen wat in eerste aanleg is nagelaten, maar 
zoalss alles in redelijkheid. Partijen kunnen niet procederen op een wijze die 
hunn goeddunkt. 

Eenn deugdelijke verklaring is een verklaring die haar verzoek redelijk maakt. 
Dee appèlrechter beoordeelt of de verklaring deugdelijk is. Is zij dat niet dan 
wordtt haar verzoek als in strijd met een goede procesorde afgewezen. 
Di tt alles zou in overeenstemming zijn met de efficiënte en snelle rechts-
gangg die, blijkens de Memorie van Toelichting (bladzijde 8 e.v.) met de 
Wett van 6 december 2001 S 580 is beoogd. 
Dee jurisprudentie kent veel gevallen waarin de rechter ten onrechte geen 
getuigenverhoorr heeft bevolen. 
"Menn kan zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat de colleges van appèl 
herhaaldelijkk te weinig weerstand weten te bieden aan een zekere onlust in 
enquêtess die wellicht begrijpelijk was maar toch niet juist."268 

2666 Volgens de A-G Wijnveldt in zijn conclusie voor HR 17 december 1948, NJ 1949, 
777 leerde het arrest van HR 8 januari 1920, NJ 1920, 177 W 10531 (met noot van Star 
Busmann)) dat het in strijd is met een goede procesorde indien een partij, die de gelegenheid 
heeftt gehad tot getuigenbewijs, nogmaals die gelegenheid krijgt. 
2677 Hof Asd. 18 december 1928, NJ 1928, 311. 
2688 Burgerlijke Rechtsvordering (Wedeven) aantekening 4 op artikel 353 Rv. 
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Dee Hoven enquêteren niet graag, zo leert de ervaring van de practicus.269 

"Vaakk bieden partijen in appèl (alsnog of andermaal) getuigenbewijs aan. 
Ditt bewijsaanbod in appèl blijkt dikwijl s aanleiding te geven tot succesvolle 
cassaties,, volgens Burgerlijke Rechtsvordering (K.E. Mollema) artikel 353 
Rvv aantekening 4 kennelijk omdat de appèlrechter niet erg genegen is om 
opp een bewijsaanbod in appèl in te gaan.270 

Getuigenverhorenn vergen in de regel veel tijd en bij hoge werkdruk, 
waaroverr men vaak hoort spreken, vindt de (appèl)rechter misschien graag 
redenn geen getuigenverhoor te bevelen. 

154.154. De devolutieve werking van het hoger beroep in verband met het 
bewijsaanbod bewijsaanbod 

Hett hoger beroep biedt de gelegenheid aan eiser om de (grondslag van de) 
eiss te veranderen ofte vermeerderen en aan gedaagde om nieuw principaal 
verweerr te voeren (tenzij het verweer is gedekt) en aan beiden om in eerste 
aanlegg begane fouten en verzuimen te herstellen. De partij die in eerste 
aanlegg niet tot bewijs door getuigen is toegelaten omdat zij heeft verzuimd 
bewijss door getuigen aan te bieden, kan dat verzuim in hoger beroep 
eenvoudigg herstellen door alsnog dat bewijs aan te bieden.. Zij moet dan 
off  tot bewijs door getuigen toegelaten worden of de appèlrechter moet 
motiverenn waarom hij geen getuigenverhoor beveelt. 
Hett hoger beroep heeft devolutieve werking, hetgeen wil zeggen dat de 
zaakk van de rechter in eerste aanleg wordt afgewenteld op de appèlrechter. 
Dezee devolutieve werking heeft een negatieve en een positieve zijde. De 
negatievee zijde wordt gevormd dor het zogenaamde grievenstelsel, hetgeen 
will  zeggen dat de appèlrechter slechts heeft te oordelen over behoorlijk 
inn - principaal en eventueel incidenteel - appèl tegen het vonnis van de 
rechterr in eerste aanleg aangevoerde grieven: tantum devolutum quantum 
appellatum.. De grieven geven de grenzen van het geding in hoger beroep 
aan.. Dat betekent dat de appèlrechter ten eerste een voor de appellant 
ongunstigee beslissing van de rechter in eerste aanleg die niet door een grief 
wordtt bestreden (in beginsel) moet eerbiedigen en ten tweede de beroepen 
uitspraakk niet buiten de grieven om mag vernietigen. De appèlrechter die 
inn strijd hiermee handelt, miskent zijn taak als appèlrechter en overschrijdt 
dee grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep.271 

Dee positieve zijde bestaat hierin dat de appèlrechter bij gegrondbevinding 
vann een of meer grieven tevens zelf, zo nodig ambtshalve, moet beslissen 

2699 W.D.H. Asser, NJB 8 maart 2002 nummer 10 blz. 498. 
2700 Snijders-Wendels Civiel appèl nummer 205. 
27'' Ras-Hammerstein, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken 
nummerss 23 en 24. 
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overr die door de geïntimeerde in eerste aanleg aangevoerde stellingen welke 
inn de weg zouden kunnen staan aan toewijzing van het in appèl gevorderde 
off  verzochte. Daarbij kan het gaan om stellingen aan de beslissing waarvan 
dee rechter in eerste aanleg niet is toegekomen.272 De appèlrechter mag 
daartoee de zaak niet terugwijzen naar de rechter in eerste aanleg. 
Wanneerr een of meer grieven gegrond zijn, betekent dit derhalve niet 
noodzakelijkerwijss dat een in eerste aanleg afgewezen vordering in hoger 
beroepp toegewezen of dat een in eerste aanleg toegewezen vordering in 
hogerr beroep afgewezen moet worden.273 Dat kan het geval zijn maar wan-
neerr er geschilpunten zijn, aan de beslissing waarvan de rechter in eerste 
aanlegg niet is toegekomen274 terwijl die geschilpunten voor de uiteindelijke 
beslissingg van belang zijn, dan doet zich de situatie voor dat de appèlrechter 
diee punten moet beslissen. Wanneer voor het beslissen van die geschilpunten 
feitenn moeten worden vastgesteld, moet de appèlrechter als bewijs (door 
getuigen)) dienaangaande is aangeboden of een getuigenverhoor bevelen of 
motiverenn waarom hij het niet beveelt. 
Enkelee voorbeelden mogen dit verduidelijken: 

Eiserr in eerste aanleg vordert van gedaagde betaling van de centrale ver-
warmingg die hij in het pand van gedaagde geïnstalleerd heeft, waartegen 
gedaagdee als verweer aanvoert ten eerste dat niet hij maar zijn vader de 
contractspartijj  is geweest en ten tweede - of subsidiair - dat de verwarming 
ondeugdelijkk is geïnstalleerd. Wanneer nu de rechter in eerste aanleg 
oordeeltt dat niet is komen vast te staan dat gedaagde de contractspartij 
vann eiser is geweest, wordt eisers vordering afgewezen en komt de rechter 
aann een beslissing omtrent de deugdelijkheid van de installatie niet toe. 
Wanneerr vervolgens de appèlrechter op de grief van eiser - nu appellant 
-- oordeelt dat gedaagde wel de contractspartij van eiser is geweest, kan het 
vonniss op de bestaande grond niet in stand blijven. De appèlrechter moet 
nu,, zo nodig ambtshalve, beslissen over het verweer van de ondeugdelijke 
installatiee krachtens de positieve zijde van de devolutieve werking. Daarvoor 
wass niet nodig dat gedaagde - nu geïntimeerde - incidenteel appelleerde. 
Als hijs hij in eerste aanleg van de ondeugdelijkheid van de centrale verwarming 
bewijss (door getuigen) heeft aangeboden, behoort de appèlrechter of een 
getuigenverhoorr te bevelen of te motiveren waarom hij het niet beveelt. 
Eiserr vordert in eerste aanleg ontbinding van de met gedaagde geslo-
tenn overeenkomst op grond dat de hem geleverde specieszaak een non-
conformiteitsgebrekk als bedoeld in artikel 7 :17 BW heeft. Gedaagde voert 
tweeërleii  verweer: dat hier geen sprake is van een dergelijk gebrek omdat 

2722 Snijders/Wendels, Civiel appèl, geven daarvan in de nummers 220 en 221 twee standaard-
voorbeelden. . 
2733 Ras-Hammerstein t.a.p. nummer 61 
2744 Ras-Hammerstein, ibidem, spreekt van een residu van buiten de grieven gelegen ge-
schilpunten. . 
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eiserr wist dat de zaak de beweerde eigenschap niet bezat, althans dat had 
kunnenn weten en dat, indien er al sprake zou zijn van een dergelijk gebrek, 
eiserr de ontbinding niet heeft ingeroepen binnen de in van toepassing 
zijndee algemene voorwaarden vermelde korte termijn. 
Wanneerr de rechter in eerste aanleg oordeelt dat hier geen sprake is van 
eenn non-conformiteitsgebrek, wijst hij de vordering van eiser af en komt 
hijj  niet toe aan een beslissing over de korte termijn. Als nu de appèlrechter 
opp de grief van eiser - nu appellant - oordeelt dat er wel sprake is van 
eenn dergelijk gebrek, kan het beroepen vonnis op de bestaande grond niet 
inn stand blijven. Maar dat betekent niet dat het in appèl gevorderde al 
dadelijkk kan worden toegewezen. De appèlrechter moet nu beslissen over 
"dee korte termijn" krachtens de positieve zijde van de devolutieve werking, 
ookk zonder dat incidenteel appèl is ingesteld. Wanneer bewijs nodig is om 
daaroverr te kunnen beslissen, moet de appèlrechter indien gedaagde - nu 
geïntimeerdee - bewijs door getuigen heeft aangeboden, een getuigenverhoor 
bevelenn of motiveren waarom hij geen getuigenverhoor beveelt. Hij mag de 
zaakk voor dat bewijs niet terugwijzen naar de rechter in eerste aanleg. 
Wanneerr de rechter in eerste aanleg niet aan eiseres te bewijzen heeft 
opgedragenn hetgeen zij aan haar vordering tot schadevergoeding ten 
grondslagg heeft gelegd, maar aan gedaagde hetgeen deze in het kader 
vann de betwisting van die grondslag heeft aangevoerd, dan wordt deze 
verdelingg van de bewijslast door de appèlrechter niet herbeoordeeld, tenzij 
gedaagdee - nu appellant - tegen die verdeling een grief heeft aangevoerd. 
Dee appèlrechter die ambtshalve zou beslissen dat niet gedaagde maar 
eiseress de bewijslast draagt, zou buiten de grenzen van de rechtsstrijd in 
hogerr beroep treden. Als de appèlrechter naar aanleiding van de tegen de 
bewijslastverdelingg aangevoerde grief beslist dat het aan eiseres in prima/ 
geïntimeerdee in appèl was geweest de grondslag van haar vordering te 
bewijzenn en niet aan gedaagde in prima/nu appellant om de juistheid van 
zijnn door de wederpartij onvoldoende ontzenuwd verweer aan te tonen, 
dann moet de appèlrechter als die wederpartij bewijs van de grondslag heeft 
aangebodenn een getuigenverhoor bevelen of motiveren waarom hij geen 
getuigenverhoorr beveelt.275 De appèlrechter mag voor dat bewijs de zaak 
niett terugwijzen naar de rechter in eerste aanleg. 
Datt geen bewijs is aangeboden betekent niet dat de appèlrechter niet 
ambtshalvee een getuigenverhoor zou mogen bevelen; er is - als gezegd -
nietss dat hem dat verbiedt. Het zal zelden voorkomen, maar het komt ook 

2755 In de zaak HR 20 mei 1988, NJ 1988, 780 (Ve-Va/Van Beusekom) voldeed het be-
wijsaanbodd niet aan de gestelde eisen (zie nummer 118). 
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zeldenn voor dat geen bewijs is aangeboden, want het bewijsaanbod is een 
automatisme. . 

Doorr het hoger beroep wordt de zaak afgewenteld op de appèlrechter. 
"Dee appèlrechter mag zich niet deels aan deze taak onttrekken door een 
gedeeltee van de beslissing van het aan zijn oordeel onderworpene over te 
latenn aan de rechter die zijn oordeel al heeft gegeven."276 

Hett verbod van terugverwijzing dat niet op een wettelijke bepaling berust, 
moett het heen en weer zenden van de zaak voorkomen. "Deze regel kan 
opbrekenn wanneer de zaak in eerste aanleg nog in het geheel niet ten gronde 
iss behandeld, maar is blijven steken in een processuele beslissing zoals een 
onbevoegdverklaring,, het nietig verklaren van de dagvaarding of een niet-
ontvankelijkverklaring."277 7 

Hett verbod van terugverwijzing bestaat niet in geval van een in hoger 
beroepp ongegrond bevonden onbevoegdverklaring. Wel bij een niet-ontvan-
kelii  j kverklaring.278 

2766 HR 20 maart 1992, NJ 1992, NJ 1992, 725 (PAS) in dagvaardingsprocedure; 22 
decemberr 1989, NJ 1990, 704 in verzoekschriftprocedure. 
2777 Snijders-Wendels, Civiel appèl, nr. 263 
2788 HR 7 mei 1993,NJ 1993, 655 (HER) 
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