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XVI.. D E CONTROLE VAN DE HOGE RAAD OP HET 
VOORBIJGAANN AAN HET BEWIJSAANBOD 

168.168. Inleiding 

Wanneerr een partij overeenkomstig artikel 166 verzoekt een getuigen-
verhoorr te bevelen en met haar verzoek de feiten aanbiedt die zij door 
getuigenn wil bewijzen of als een partij, zoals in de praktijk gebruikelijk is, 
bewijss van haar stellingen of van bepaalde met haar aanbod omschreven 
feitenn aanbiedt, moet de rechter, zoals hiervoor al enkele malen is gezegd, 
alss hij geen getuigenverhoor beveelt dat motiveren. Zij behoort te weten 
waaromm de rechter geen getuigenverhoor heeft bevolen. 
Volgenss artikel 121 van de Grondwet, artikel 5 lid 1 van de Wet op de 
Rechterlijkee Organisatie en artikel 230 lid 1 sub e Rv289 moet het vonnis 
dee gronden inhouden waarop het berust. De rechter moet de partij die 
hett verzoek of aanbod deed en zichzelf er rekenschap van geven waarom 
hij,, ondanks verzoek of aanbod, geen getuigenverhoor heeft bevolen. Ont-
breektt de motivering dan wordt het vonnis, als van het ontbreken van de 
motiveringg een cassatiemiddel is gemaakt290, vernietigd wegens schending 
derr vermelde artikelen en handelt de Hoge Raad volgens artikel 421.291 

169.169. De neiging van de Hoge Raad tot aanname dat een bewijsaanbod op goede 
grondengronden in gepasseerd 

Aanvankelijkk heeft de Hoge Raad de wettelijke eis van motivering in zuiver 
formelee zin opgevat: alleen bij het ontbreken van redengeving volgde 
cassatiee wegens schending der vermelde artikelen.292 

Laterr is de Hoge Raad aan die artikelen materiële inhoud gaan geven zodat 
ookk ondeugdelijke motivering, dat is de motivering die getuigt van een 
onjuistee rechtsopvatting, een onduidelijke en onbegrijpelijke motivering 
tott cassatie kan leiden. Als de rechter gemotiveerd heeft waarom hij geen 
getuigenverhoorr heeft bevolen, beoordeelt de Hoge Raad of de motivering 
dee beslissing kan dragen. "Maar de Hoge Raad is er niet op uit zoveel 
mogelijkk beslissingen van de appèlrechter te casseren; hij is steeds bereid 
eenn appèluitspraak welke naar zijn oordeel in zich wel verantwoord kan 
zijn,, doch welke min of meer ongelukkig is geformuleerd zo te interpreteren 

2899 Het oude artikel 59 lid 1 sub 3. 
2900 De Hoge Raad bepaalt zich bij zijn onderzoek tot de middelen waarop het beroep steunt 
(artikell  419 lid 1). 
2 9 1H R 211 mei 1954, NJ 1954, 390; 15 november 1968, NJ 1969, 1 DJV; 2 februari 1979, NJ 
1979,, 581; 16 januari 1981, NJ 1981, 187. 
292Veegenss in zijn noot onder HR 12 april 1946 509 (DJV); Star Busmann es. nummer 
400a:: "Meermalen is beslist dat van schending van de genoemde artikelen alleen sprake kan 
zijnn indien de gronden der beslissing geheel ontbreken, doch niet indien zij onvolledig of 
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datt niet behoeft te worden gecasseerd".293 Daarvan getuigen de arresten 
waarinn de Hoge Raad zegt wat de appèlrechter kennelijk of klaarblijkelijk 
heeftt geoordeeld of bedoeld. 
HRR 16 december 1949, NJ 1950, 51: het bewijsaanbod blijkbaar te vaag 
geoordeeld;; 12 januari 1951, NJ 1951, 68: 's Hofs overwegingen moeten 
inn die zin worden verstaan dat het Hof de aangevoerde gronden als niet 
ernstigg gemeend terzijde heeft gesteld; 27 juni 1952, NJ 1952, 568: te 
vaagg zoals uit de voorafgaande overwegingen van het Hof moet worden 
aangenomen;; 6 november 1953, NJ 1953, 730: blijkbaar te vaag geoor-
deeld;; 12 november 1954, NJ 1954, 749: bewijsaanbod blijkbaar te vaag 
geoordeeld;; 25 februari 1983, NJ 1983, 696 (EAAL) : het Hof heeft ken-
nelijkk de te bewijzen aangeboden feiten niet van doorslaggevende betekenis 
geacht;; 20 mei 1988, NJ 1988, 780: de overweging van het Hof dat Ve-Va 
inn hoger beroep geen bewijs heeft aangeboden moet zo worden verstaan 
datt het bewijsaanbod te vaag was; 31 mei 1991, NJ 1991, 647: het Hof 
heeftt kennelijk dit bewijsaanbod in het licht van hetgeen reeds uit de 
gedingstukkenn kon worden afgeleid onvoldoende gespecificeerd geacht om 
terr zake dienende te zijn; 8 juli 1992, NJ 1993, 116 (Ma): kennelijk heeft 
hett Hof de enkele mededeling van eiseres dat zij "bereid" was aan een even-
tueell  op haar rustende bewijslast "met alle middelen rechtens" te voldoen 
niett aangemerkt als een voldoende gespecificeerd bewijsaanbod. 

170.170. Ondeugdelijke motivering 

Ondeugdelijkk is de motivering als zij het niet-bevelen van een getui-
genverhoorr niet rechtvaardigt, aan het bewijsaanbod een eis stelt die niet 
gesteldd mag worden en als de motivering onbegrijpelijk of onduidelijk is, 
mett andere woorden als de gegeven motivering nader gepreciseerd had 
moetenn worden om begrijpelijk en duidelijk te zijn. 
HRR 19 november 1943, NJ 1944/45, 14: De rechtbank had het bewijs-
aanbodd niet mogen passeren op de enkele grond dat zij de te bewijzen 
aangebodenn feiten ongegrond oordeelde daar eiser niet uitsluitend op 
grondd van dit aanvankelijke oordeel mocht worden beroofd van de hem 
inn art, 199 j° artikel 353 Rv gegeven gelegenheid zijn stellingen langs de 
wegg van getuigenbewijs waar te maken. HR 30 maart 1962, NJ 1962, 165: 
Dee beslissing van het Hof dat het bewijsaanbod onvoldoende gepreciseerd 
is,, is in casu niet met redenen omkleed. HR 23 december 1966, NJ 1967, 
86:: Door het aangeboden getuigenbewijs te passeren op de enkele grond 

anderszinss ondeugdelijk was". HR 23 januari 1920, NJ 1920, 229 W 10568; 28 januari 1927, 
NJJ 1927, 662 W 11640; 1 februari 1929, NJ 1929, 1229 W 11964. 
2933 Eras, NJB 1950, blz. 616 en Rutten in zijn noot onder HR 1 februari 1957, NJ 1957, 304 
(LEHR). . 
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datt de verklaringen die de te horen getuigen volgens haar zouden kunnen 
afleggenn voor het bewijs onvoldoende zouden zijn, heeft de rechtbank 
artikell  199 j° artikel 353 Rv geschonden. De vraag of door die verklaringen 
tott bewijs van de gestelde overeenkomst volledig bewezen zal worden, zal 
eerstt aan de orde komen nadat het verhoor zal hebben plaatsgevonden. 
HRR 29 maart 1968, NJ 1968, 165 DJV: Nu eiseres bij haar aanbod van 
getuigenbewijss zowel het te bewijzen feit als de te horen getuige met name 
inn haar conclusie heeft genoemd, is het niet duidelijk op grond waarvan het 
Hoff  heeft geoordeeld dat zij heeft nagelaten een voldoend gespecificeerd 
bewijsaanbodd te doen. HR 19 november 1971, NJ 1972, 50: Zou het Hof 
hebbenn bedoeld dat het bewijsaanbod tevens de zakelijke inhoud van de 
doorr de getuigen af te leggen verklaring zou moeten vermelden dan zou 
hett Hof een eis hebben gesteld die geen steun vindt in de wet. HR 1 juli 
1976,, NJ 1977, 65 PZ: Passeren van bewijsaanbod niet naar de eis der wet 
mett redenen omkleed, omdat indien de werkgever heeft geweten dat de 
instellingg niet bevoegd was universitaire titels te verlenen wist dat aan de 
verleendee titel geen waarde was toe te kennen. HR 30 december 1977, NJ 
1978,, 215 (WHH): Het Hof had niet mogen voorbijgaan aan de door eiser 
tee bewijzen aangeboden stelling dat zijn overeenkomst met verweerder in-
hieldd dat deze over de betaalde vergoedingen nog inkomstenbelasting en 
premiess moest betalen. HR 13 januari 1978, NJ 1978, 302: Niet valt in 
tee zien waarom appellante in de gegeven omstandigheden te kort zou zijn 
geschotenn in het preciseren van haar bewijsaanbod. HR 25 februari 1983, 
NJJ 1983, 630: Het bewijsaanbod mag niet worden gepasseerd op grond van 
eenn prognose (dat door de verklaring van één getuige hetgeen te bewijzen 
iss niet kan komen vast te staan). HR 2 december 1983, NJ 1984, 368: 
Hett bewijsaanbod als niet ernstig gemeend gepasseerd; zulks berust ech-
terr kennelijk op een prognose omtrent het resultaat van de bewijslevering 
hetgeenn strijdig is met het bepaalde in artikel 199 lid 1 j° artikel 353. HR 
100 februari 1984, NJ 1984, 417: In het licht van de precisering van het 
bewijsaanbodd bij pleidooi is zonder nadere motivering niet begrijpelijk dat 
dee rechtbank heeft geoordeeld dat appellanten zouden hebben verzuimd 
specifiekk aan te geven hoe zij het bewijs van de door haar gestelde huurover-
eenkomstt zouden willen volvoeren en op grond van dat oordeel het gedane 
bewijsaanbodd als te vaag heeft gepasseerd. HR 13 sept. 1986, NJ 1987, 
23:: Het Hof heeft geen aandacht besteed aan duidelijk omschreven feiten 
waarvann bewijs was aangeboden. HR 15 juli 1986, NJ 1986, 766: 's Hofs 
oordeell  dat verweerder in hoger beroep geen bewijsaanbod heeft gedaan 
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datt aan de daaraan te stellen eisen voldoet, is onbegrijpelijk. HR 29 
novemberr 1989, NJ 1990, 186: In de voorlaatste alinea van de memorie 
vann antwoord uitdrukkelijk bewijs aangeboden. In het licht hiervan is niet 
begrijpelijkk 's Hofs overweging dat in het geheel geen bewijs is aangeboden 
(bewijss was aangeboden van feiten die voor de uitleg van de overeenkomst 
vann belang konden zijn). HR 19 oktober 2001, NJ 2002, 224: Zonder na-
deree toelichting is niet duidelijk waarom het bewijsaanbod, in ieder geval 
zoalss uitgewerkt in de pleitnotities, te vaag en ongespecificeerd was. 
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