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SAMENVATTING G 

1.. Dit proefschrift gaat over een klein maar tot veel jurisprudentie aan-
leidingg gevend onderdeel van het bewijsrecht: het aanbod tot getuigen-
bewijs. . 
Hett civiele bewijs is geregeld in de negende afdeling van de tweede ti-
tell  van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, welke titel het op-
schriftt draagt: "De dagvaardingsprocedure in eerste aanleg". Deze ne-
gendee afdeling geeft in de eerste paragraaf "Algemene bepalingen van 
bewijsrecht",, de artikelen 149 tot en met 155, en in de vijfde afdeling 
bepalingenn van bewijs door getuigen, de artikelen 163 tot en met 193. 
Hett bewijsrecht is krachtens artikel 78 lid 1 Rv - het eerste artikel waarmee 
dee tweede titel aanvangt - ook van toepassing in kort geding dat in de 
veertiendee afdeling van de tweede titel is geregeld en krachtens artikel 284 
lidd 1 Rv ook in de verzoekschriftprocedure die in de derde titel is geregeld, 
tenzijj  zowel in de verzoekschriftprocedure als in kort geding de aard van de 
zaakk zich hiertegen verzet. Dat zal vaak het geval zijn als de beslissing het 
voorr een getuigenverhoor vereiste uitstel niet kan lijden. 

2.. Voor het getuigenbewijs is van overheersende betekenis artikel 166 lid 
11 Rv dat bepaalt: "Indien bewijs door getuigen bij de wet is toegelaten, 
beveeltt de rechter een getuigenverhoor zo vaak een van de partijen het 
verzoektt en de door haar te bewijzen aangeboden feiten betwist zijn en 
tott de beslissing van de zaak kunnen leiden. Hij kan dit ook ambtshalve 
doen".. Dit in artikel 166 lid 1 Rv bedoelde verzoek dat de inleiding zou 
vormenn van een incident indien het bij incidentele conclusie zou worden 
gedaan,, komt in de praktijk niet voor. De praktijk kent alleen het aanbod 
vann een partij haar stellingen door getuigen te bewijzen of - zij het zelden 
-- het aanbod bepaalde feiten door getuigen te bewijzen. In de literatuur 
enn de jurisprudentie worden verzoek en aanbod beschouwd als een en 
hetzelfde. . 
Artikell  166 Rv heeft een imperatief karakter. Wanneer een partij bewijs door 
getuigenn heeft aangeboden, is de rechter verplicht of een getuigenverhoor 
tee bevelen of te motiveren waarom hij het niet beveelt. 
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3.. Onderwerp van getuigenbewijs zijn de feiten waarop partijen zich 
hebbenn beroepen, eiser tot het bestaan van zijn vordering, gedaagde tot 
tegenspraakk van die vordering. De rechter mag de feiten niet aanvullen. 

4.. Ingevolge artikel 21 Rv zijn partijen verplicht de feiten waarop zij 
zichh beroepen volledig en naar waarheid aan te voeren. Zij hebben een 
mededelingsplicht.. De rechter kan een comparitie van partijen gelasten 
tott het verstrekken van (nadere) inlichtingen. Wanneer een partij niet 
verschijntt of verschenen zijnde, weigert te antwoorden dan kan de rechter 
daaruitt de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. 

5.. Ingevolge artikel 111 lid 3 Rv moet eiser bij dagvaarding en inge-
volgee artikel 128 lid 3 Rv moet gedaagde bij conclusie van antwoord de 
bewijsmiddelenn vermelden waarover zij kunnen beschikken en de getuigen 
noemenn die zij kunnen doen horen. 

6.. De feiten waarop partijen zich beroepen moeten om voor bewijs door 
getuigenn in aanmerking te komen voor waarneming vatbaar zijn. Artikel 
1633 Rv bepaalt: "Een getuigenverklaring kan slechts als bewijs dienen voor 
zoverr zij betrekking heeft op aan de getuige uit eigen waarneming bekende 
feiten". . 
Err zijn feiten die niet rechtstreeks door getuigen kunnen worden be-
wezen,, zoals bijvoorbeeld schuld, aansprakelijkheid, goede trouw, we-
tenschap,, verantwoordelijkheid of overmacht, omdat zij niet waarneem-
baarr zijn. Het zijn gevolgtrekkingen. Zij kunnen worden bewezen via 
well  voor waarneming vatbare, intermediaire, feiten of hulpfeiten, die de 
gevolgtrekkingg wettigen. 

7.. De te bewijzen aangeboden feiten moeten tot de beslissing van de zaak 
kunnenn leiden. De beslissing waarvan hier sprake is, is de gevorderde 
off  de verzochte beslissing. De feiten die een partij aanbiedt te bewijzen, 
moetenn getoetst aan het objectieve recht en/of aan hetgeen partijen zijn 
overeengekomen,, kunnen leiden tot de beslissing die wordt gevorderd of 
verzocht.. Als zij daartoe niet kunnen leiden, doen die feiten niet ter zake 
enn is het bewijsaanbod niet ter zake dienende. 

8.. De te bewijzen aangeboden feiten moeten betwist zijn, hetgeen wil zeg-
genn niet vaststaan. Vaststaande feiten vormen geen onderwerp van getui-
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genbewijs.. Erkende feiten, niet weersproken feiten en feiten van algemene 
bekendheidd als ook ervaringsregels staan vast. 

9.. Als een partij tot bewijs door getuigen is toegelaten, staat het tegenbewijs 
doorr getuigen van rechtswege vrij . Het is het tegenbewijs waarvan artikel 
1688 Rv spreekt. Het strekt om te voorkomen dat het door de wederpartij te 
leverenn bewijs tot stand komt. 
Tevenss is er het tegenbewijs waarvan artikel 151 lid 2 Rv spreekt en dat 
strektt om aanwezig bewijs te ontzenuwen. Als de door de een gestelde 
feitenn voorshands vaststaan door bewijs dat de rechter in de instructie 
vann de zaak aantreft, moet de tegenspraak van die feiten door de ander 
zijnn gemotiveerd. Onderwerp van dit tegenbewijs is de motivering van de 
tegenspraak. . 

10.. Wanneer de rechter ondanks het bewijsaanbod geen getuigenverhoor 
beveelt,, moet hij de reden opgeven waarom hij het niet beveelt. Die reden 
iss in algemene zin hierin gelegen dat het aanbod niet voldoet aan de eisen 
diee eraan gesteld worden. Die redenen kunnen zijn dat de te bewijzen 
aangebodenn feiten geen voor waarneming vatbare feiten zijn of dat die fei-
tenn niet tot de gevorderde beslissing kunnen leiden dan wel niet zo specifiek 
off  kenmerkend zijn omschreven dat de rechter heeft kunnen beoordelen 
off  zij tot de gevorderde beslissing kunnen leiden. Ook kunnen te bewijzen 
feitenn ontbreken, hetgeen het geval is als de door de een gestelde feiten 
voorshandss vaststaan en de betwisting van die feiten niet is gemotiveerd. 

11.. De rechter mag niet verlangen dat een partij met haar bewijsaanbod 
opgeeftt wat de getuigen kunnen verklaren; de verklaring van de getuigen 
moett afgewacht worden. Dat betekent mede dat de rechter niet op grond 
vann een prognose van het resultaat van de getuigenverhoren het bevelen 
vann een getuigenverhoor mag weigeren. 

12.. In de jurisprudentie komen uitspraken voor waarin het bewijsaanbod 
niett ernstig gemeend wordt genoemd. Niet ernstig gemeend wil zeggen 
datt het niet is ingegeven door de in artikel 166 Rv veronderstelde werkelijk 
bestaandee wil om tot bewijs door getuigen toegelaten te worden. Hier is 
sprakee van een dubieuze motivering die de laatste tijd niet meer schijnt 
voorr te komen. 
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13.. Een reden om geen getuigenverhoor te bevelen, kan ook hierin bestaan 
datt het bewijsaanbod tardief is, dat wil zeggen dat de te bewijzen feiten, 
gelett op de stand waarin het geding zich bevindt, te laat, dat wil zeggen in 
strijdd met een goede procesorde, zijn aangevoerd. 

14.. Partijen hebben ook in hoger beroep recht op bewijs en tegenbewijs 
doorr getuigen. Aan het bewijsaanbod in hoger beroep mogen in beginsel 
geenn strengere eisen worden gesteld dan in eerste aanleg. Als een partij die 
inn eerste aanleg tot bewijs door getuigen was toegelaten, geen getuigen heeft 
doenn horen of als de wederpartij geen getuigen voor tegenbewijs heeft doen 
horen,, mag de appèlrechter niet verlangen dat zij opgeeft waarom zij geen 
getuigenn heeft doen horen. Wanneer een partij in hoger beroep dezelfde 
getuigenn wil doen horen die reeds in eerste aanleg zijn gehoord, wordt wel 
verlangdd dat zij opgeeft wat die getuigen meer of anders kunnen verklaren 
dann zij gedaan hebben. Wanneer een partij in hoger beroep nog andere 
getuigenn wil doen horen dan die welke in eerste aanleg aan de orde zijn 
gesteld,, wordt wel verlangd dat zij de namen van die getuigen opgeeft. 

15.. Vóórdat een geding aanhangig is, kan volgens artikel 186 lid 1 Rv de 
belanghebbendee en tijdens een aanhangig geding kan volgens artikel 186 
lidd 2 Rv een partij de rechter verzoeken een voorlopig getuigenverhoor te 
bevelen.. Het verzoek leidt tot een zelfstandige verzoekschriftprocedure. 
Indienn alle partijen bij het verhoor aanwezig of vertegenwoordigd zijn 
geweest,, hebben de getuigenverklaringen dezelfde bewijskracht als die 
welkee op de gewone wijze in een aanhangig geding zijn afgelegd. 

16.. Via de motivering controleert de Hoge Raad of de rechter aan het 
bewijsaanbodd heeft mogen voorbijgaan. Rechtvaardigt de motivering 
hett niet-bevelen van een getuigenverhoor? Maar de Hoge Raad is niet 
opp het vernietigen van de in cassatie bestreden uitspraak uit. Daarvan 
getuigenn de arresten waarin de Hoge Raad het passeren van een aanbod 
tott getuigenbewijs in stand laat omdat dat passeren volgens de Hoge 
Raadd steunt op een grond die dit rechtvaardigt, terwijl de Hoge Raad het 
aanvoerenn van die grond als "kennelijke" bedoeling van de (appèl)rechter 
leest. . 

17.. De wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bij de 
Wett van 6 december 2001 S 580 was geen fundamentele wijziging van 
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hett procesrecht. De Minister van Justitie heeft een commissie benoemd, 
bestaandee uit drie hoogleraren procesrecht, die tot taak heeft zich te 
bezinnenn op een fundamentele herziening van het procesrecht. Inmiddels 
heeftt die commissie in november 2003 een interim-rapport uitgebracht 
onderr de titel Een nieuwe balans. Hierin worden voor wat betreft de 
regelingg van het getuigenbewijs geen wezenlijke nieuwe gezichtspunten 
aann de orde gesteld. 
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