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XVII.. FUNDAMENTELE HERZIENING VAN HET 

PROCESRECHT T 

171.171. Op het punt van getuigenbewijs 

Hett horen van getuigen vormt een belangrijk deel van de werkzaamheden 
vann de rechter; het eist veel tijd niet alleen van hem maar niet minder van 
dee raadslieden en ook van partijen die bij het getuigenverhoor aanwezig 
plegenn te zijn. 
Hett leidt dikwijl s tot aanzienlijke verlenging van de duur van procedu-
res.. Het is wanneer een getuigenverhoor moet worden gehouden, geen 
uitzonderingg dat de duur van de procedure met een jaar of meer wordt 
verlengd.. Volgens het oude artikel 200A Rv moest met het interlocutoire 
vonnis,, waarbij het getuigenverhoor werd bevolen, het tijdstip worden 
bepaaldd waarop de getuigen konden worden gehoord. Die eenzijdige 
bepalingg van dat tijdstip leidde in veel gevallen al dadelijk tot het verzoek een 
nieuww tijdstip te bepalen, omdat men op het bepaalde tijdstip verhinderd 
was.. Daarom is het in de praktijk gewoonte geworden in het interlocutoire 
vonniss op te nemen dat de getuigen zullen worden gehoord op een nader 
inn overleg met de raadslieden van partijen te bepalen tijdstip. Bij sommige 
rechtbankenn bestaat een enquêterol waarheen de zaak als de rechter een 
getuigenverhoorr heeft bevolen, wordt verwezen. Strikt genomen strookte 
datt niet met artikel 200A oud Rv maar het huidige artikel 166 lid 2 Rv 
maaktt het mogelijk 
Wanneerr dan het tijdstip is bepaald maar niet alle aangezegde getuigen zijn 
verschenenn en van het horen van die niet verschenen getuigen niet wordt 
afgezien,, moet voor de voortzetting van de enquête een nieuw tijdstip 
wordenn bepaald, soms eerst nadat de partij die tot bewijs door getuigen 
iss toegelaten, zich op die voortzetting heeft moeten beraden. Dat alles 
kann zich herhalen in geval van tegenbewijs en wanneer getuigen in hoger 
beroepp worden gehoord. 
Hett bepalen van een nieuw tijdstip moet weer in overleg met alle be-
trokkenenn gebeuren en kan zelden op korte termijn. 
Dee tijd waarin het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van kracht 
werd,, heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een gans andere en 
hett wetboek is ondanks alle wijzigingswetten294 in die ontwikkeling niet 

2944 Vermeld bij Star Busmann-Rutten-Ariëns t.a.p. nummer 31; F.J.J. Jansen, Burgerlijk pro-
cesrechtt in de stroomversnelling, NJB 1969, blz. 885 ev. 
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voldoendee meegegaan. De Wet van 6 december 2001 S 580 die met ingang 
vann 1 januari 2002 van kracht is geworden, brengt geen fundamentele 
veranderingg van de manier van procederen.295 

Eenn fundamentele en naar mijn mening gewenste verandering zou zijn een 
manierr van procederen die ervan uitgaat dat in eerste aanleg alles moet 
gebeurenn met inbegrip van het getuigenverhoor en dat het hoger beroep 
niett dient om op veranderde of vermeerderde grondslag of nieuw principaal 
verweer,, die behalve aan de werkelijk bestaande rechtsverhouding 
evenzogoedd aan de fantasie kunnen zijn ontsproten, voort te procederen296. 
Di tt betekent dat het hoger beroep ook niet dient om eigen fouten en 
verzuimenn te herstellen, maar alleen om op te kunnen komen tegen 
hetgeenn een partij meent dat de rechter in eerste aanleg ten onrechte 
heeftt gedaan, nagelaten of beslist. "De proceshouding van partijen dient 
gerichtt te zijn op afdoening in één instantie".29? Alsdan is de partij die geen 
grievenn tegen het in eerste aanleg gewezen vonnis kan aanvoeren in haar 
hogerr beroep niet ontvankelijk, op analoge wijze als ook het ontbreken van 
middelenn van cassatie niet tot cassatie kan leiden. Handhaving van twee 
feitelijkee instanties lijk t mij gewenst maar niet in de huidige omvang, een 
middenweg. . 
Eenn partij zou in hoger beroep alleen tot bewijs door getuigen moeten 
kunnenn worden toegelaten als haar grief volgens welke de rechter in 
eerstee aanleg haar niet tot bewijs door getuigen heeft toegelaten, terecht 
iss of als de devolutieve werking van het hoger beroep daartoe, eventueel 
ambtshalve,, leidt. 
Di tt zou partijen dwingen zich grondig in de zaak te verdiepen, eiser 
voordatt hij tot dagvaarding overgaat, gedaagde voordat hij besluit zich te 
verweren. . 
Dee ingevolge artikel 131 Rv bevolen comparitie van partijen geeft de 
rechterr de gelegenheid aan de hand van hetgeen partijen bij dagvaarding 
enn conclusie van antwoord hebben vermeld omtrent de bewijsmiddelen en 
dee getuigen waarover zij kunnen beschikken het bewijsrechtelijk aspect van 
dee zaak ter sprake te brengen. 
Dee bewijsaandraagplicht dwingt beide partijen ertoe hun bewijspositie in 
hett debat onder ogen te zien. 

2955 W.D.H. Asser, NJB 2002 blz. 490: "Echt fundamentele veranderingen heeft het nieuwe 
Rechtsvorderingg niet gebracht, diep doordacht is het evenmin, maar dat was ook niet de 
opzet.. Intussen is een kerngroep van drie processualisten aan de gang gegaan met een door de 
ministerr toegezegde fundamentele herbezinning van het burgerlijk procesrecht". 
Dezee drie processualisten zijn de hoogleraren W.D.H. Asser, H,A. Groen en J.B.M. Vranken 
diee - bijgestaan door mevrouw Mr. J.N. Tzankova - inmiddels onder de titel Een nieuwe 
balanss een interim-rapport hebben uitgebracht, waarmee de eerste fase van hun in drie fasen 
uitt te voeren onderzoek wordt afgerond. 

169 9 



Opp de blz. 86 en 87 spreekt de commissie over het getuigenverhoor. Zij noemt het horen 
vann getuigen van wie tevoren onduidelijk is wat zij zullen en kunnen verklaren inefficiënt. 
Bijj  de schriftelijke fase voorafgaand aan de mondelinge behandeling zouden niet alleen de 
tee horen getuigen genoemd moeten worden, zoals thans is voorzien in artikel 111 lid 3 en 
artikell  128 lid 5 Rv, maar ook schriftelijke verklaringen van potentiële getuigen overgelegd 
moetenn worden. Aan de hand van die verklaringen beoordeelt de rechter in samenspraak met 
partijenn welke getuigen nog mondeling gehoord zouden moeten worden met opheffing van 
hett prognoseverbod. 

Dee commissie spreekt in onderdeel 10.6.3 van haar interim-rapport over het hoger beroep 
datt volgens haar beschouwd moet worden als de voortzetting van de behandeling in eerste 
aanlegg met de daaruit voortvloeiende consequenties vermeld onder a tot en met m. 
Overr het ontwerp van deze wet dat de Minister op 25 oktober 1999 onder nummer 26855 
bijj  de Tweede Kamer had ingediend, zie het Advocatenblad van 7 september 2001: blz. 561 
H.. Buskes, Déja vu; blz. 562 Guensberg, Vereenvoudiging met complicaties; blz. 564 L. 
vann Almelo, Je moet niet alles ineens willen; blz. 568CJ.J.C. van Nispen, Nieuw burgerlijk 
procesrecht;; blz. 582 M. Knapen, Nieuwe regels zijn verdienstelijk maar geen fundamentele 
herziening. . 
Overr de wet H.L.G. Wieten, WPNR 2002, blz. 6: Het nieuwe procesrecht in burgerlijke 
zaken,, een overzicht en H.W. Wiersma, NJB 4 januari 2002 blz. 6 e.v. Inhaalmanoeuvres van 
hett burgerlijk procesrecht. 
2966 De bevoegdheid van eiser om (de grondslag van) zijn eis te veranderen of te vermeerderen 
enn van gedaagde om met nieuw principaal verweer te komen - zelfs in hoger beroep - staat 
tegenoverr het substantiëringsbeginsel dat neergelegd is in de artt. 111 lid 2 sub d en 128 lid 3 
Rv:: dat de rechter en de wederpartij direct al in het begin van de procedure in kennis worden 
gesteldd van de feiten waarop partijen zich beroepen. 
2977 Een nieuwe balans, onderdeel 10.6.3 onder e (blz. 208). 
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