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HOOFDSTUK I

INLEIDING
1. Bij Koninklijke Boodschap van 24 oktober 1969 is bij de
Tweede Kamer van de Nederlandse Staten-Generaal een wetsontwerp
ingediend tot het vaststellen van nieuwe voorschriften betreffende het
bewijs in burgerlijke zaken.

2. Het is niet de eerste maal dat in Nederland een wetsontwerp
tot regeling van het bewijsrecht in burgerlijke zaken is ingediend.
Zelfs reeds v66r de vaststelling en de invoering in 1838 van de Nederlandse burgerlijke wetgeving waren er (in r8o4 en r82o) ontwerpen
omtrent dit onderwerp ingekomen, die echter geen kracht van wet
hadden gekregen (r). Het in Nederland in r838 in werking getreden
Burgerlijk Wetboek en W etboek van Burgerlijke Rechtsvordering,
hieronder verder af te korten tot B.W. en Wb. v. B. Rv. (of Rv.),
waren echter wat het bewijsrecht betreft zo goed als geheel geent
op de Franse civiele wetgeving, dus op de Code Civil en de Code de
Procedure Civile, hieronder verder af te korten tot C. C. en C. de Proc.
Civ. (of Proc.) (2), zij het dat een belangrijk verschil was, dat het
bewijsrecht, voor zover dit in het B.W. was opgenomen samen met
de verjaring in een afzonderlijk hoek IV was ondergebracht, en niet,
zoals in de C. C., in samenhang met overeenkomsten en verbintenissen.
3· In het einde van de negentiende eeuw werd er reeds door
gezaghebbende Nederlandse juristen op gewezen dat de regeling van
het bewijsrecht hier te lande niet meer voldeed en verouderd was.
In r878 en 1897 had oak de Nederlandse Juristenvereniging in haar
(I) Zie o.m. : AssER-VERDAM, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht (Ve deel: van bewijs), blz. I I ; - STORME, M., De bewijslast in het Belgisch
privaatrecht, Proefschr., I962, nr. 78.
(z) Zie : AssER-VERDAM, o.c., blz. IO.

vergaderingen al onderdelen van het bewijsrecht aan de orde gesteld.
In 1903 diende de Regering aan de hand van een verslag van een in
r 899 benoemde Staatscommissie een wetsontwerp tot vaststelling van
verschillende wijzigingen in het bewijsrecht in, maar nadat zij in
1907 een gewijzigd antwerp van wet had ingediend, kwam de zaak
in de ijskast. En in oktober I 928 is dit wetsontwerp ingetrokken, nadat
inmiddels in 1923 bij de wet enige partiele, maar zeer belangrijke
en goede wijzigingen waren ingevoerd, waarbij onder meer de mogelijkheid om bewijs door getuigen te leveren werd verruimd (1).
De Nederlandse Juristenvereniging wijdde in het eerste kwart
van de twintigste eeuw weer drie vergaderingen aan het bewijsrecht, namelijk in 1907, 1915 en 1924. De belangrijkste van die
vergaderingen was de vergadering van 1924, waarin een in 1920 door
een in I9II ingestelde staatscommissie ingeleverd antwerp werd
besproken en over het algemeen gunstig werd beoordeeld. Dit antwerp bevatte reeds veel kiemen voor het huidige wetsontwerp, maar
het is nimmer bij de Tweede Kamer ingediend (2). Daarna werden
bij twee wetten van 1934 weer enige belangrijke partiele wijzigingen
aangebracht, waardoor onder meer de mogelijkheid om bewijs door
getuigen te leveren verder werd verruimd, en werd vervolgens bij
een wet van 1951 de mogelijkheid tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor uitgebreid.
Nadat de toenmalige Nederlandse Advocatenvereniging in 1949,
en de Nederlandse Juristenvereniging in 1951, zich opnieuw met het
bewijsrecht hadden bezig gehouden, diende de Regering in 1952
het zogenaamde antwerp 2395 in, dat, voor zover het op het bewijsrecht betrekking had, de getuigenverhoren nader wilde regelen.
Maar voordat dit antwerp in de afdelingen van de Tweede Kamer
volledig was onderzocht, diende de Staatscommissie voor de Nederlandse Burgerlijke W etgeving, verder de Staatscommissie te noemen,
in 1959 een antwerp in, waarin het gehele bewijsrecht nader in
overweging werd gegeven, en dat, hoewel minder ver gaande dan
eerdere ontwerpen, als een fundamentele herziening van het gehele
Nederlandse bewijsrecht moet worden beschouwd.
4· Het heeft daarna nog tien jaar moeten duren, voordat de
Regering het thans door mij te behandelen wetsontwerp, hierna te
noemen het R.O. (Regeringsontwerp), bij de Tweede Kamer heeft
ingediend. Hoewel moet worden aangenomen, dat de Regering dit
op basis van het antwerp van de Staatscommissie geredigeerde antwerp wel eerder zou hebben willen indienen, getuige ook het feit,
dat het onder nr. 3 genoemde antwerp 2395 in 1963 werd ingetrokken,
(I) Zie o.m.: AssER-VERDAM, o.c., biz. II e.v.; BEEKHUIS, C. H., Het nieuwe
antwerp bewijsrecht, R.M. Themis, 1960, 573 e.v.
(2) Zie o.m.: AssER-VERDAM, o.c., biz. 13 e.v.;- BEEKHUIS, C. H., o.c., biz. 574·

kwam er na 1959 zulk een stroom van publikaties en verzoekschriften
los, waarin diverse wijzigingen in het ontwerp van de Staatscommissie
werden voorgesteld, en had er nog zo veel intern beraad over enkele
netelige kwesties plaats, dat het begrijpelijk is, dat de indiening van
het R.O. bij de Tweede Kamer lang op zich heeft laten wachten.
Daar komt nog bij, dat in het kader van de algemene herziening van
de Nederlandse burgerlijke wetgeving het in te dienen R.O. noodzakelijk ook moest worden aangepast aan hetgeen op dit terrein reeds
was tot stand gekomen en was voorgesteld. Niettemin is een periode
van tien jaren wel erg lang.
En gelet op de drukke werkzaamheden van de Staten-Generaal,
is het te vrezen, dat het nog wel geruime tijd zal duren, voordat het
R.O. als wet in het Nederlandse Staatsblad zal verschijnen. Eveneens
bestaat de mogelijkheid, dat het R.O. dan weer op verschillende
punten geamendeerd zal zijn. Met dit laatste kan uiteraard geen
rekening worden gehouden, en bij de thans volgende beschouwingen
client dan ook uitgegaan van het R.O., zoals dit nu ter tafel ligt.

HOOFDSTUK II

DE BELANGRIJKSTE FUNDAMENTELE WIJZIGINGEN
5· Zoals hoven vermeld, client het ontwerp van de Staatscommissie als een fundamentele herziening van het Nederlandse bewijsrecht aangemerkt. En hoewel het R.O. op verschillende punten van
het ontwerp van de Staatscommissie afwijkt, zoals hieronder zal
blijken, bestaat over de thans eerst te bespreken meest fundamentele
wijzigingen van het huidige recht grotendeels overeenstemming
tussen de beide ontwerpen.
Het lijkt gewenst zes van die ingrijpende wijzigingen, die naar
mijn oordeel het meest spectaculair zijn, vooraf afzonderlijk te noemen. Daarbij valt op te merken dat, evenals bij hetgeen nadien nog
wordt besproken, bij vergelijking met de huidige wetgeving wordt
uitgegaan van deze wetgeving, zoals die thans luidt.

§

I.

Plaats van het bewijsrecht in de huidige wet

6. Evenals in de Franse en Belgische wetgeving (de artikelen
art. 1315 e.v. C.C., art. 34 e.v. Proc. en art. 252 e.v. Proc.)
zijn thans de bepalingen omtrent het bewijsrecht deels in het
B.W. en deels in het Wb. v. B. Rv. opgenomen, en in laatstgenoemd wetboek op geheel verschillende plaatsen, gescheiden door
titels over andere onderwerpen. Dit is destijds ook wel begrijpelijk
geweest, want die bepalingen zijn voor een deel van materieelrechtelijk
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en voor een deel van formeelrechtelijke aard. Overigens is zelfs dit
onderscheid niet systematisch volgehouden. Enerzijds kan bv. gewezen worden op de regeling over het afleggen van een partijeed,
die in het B.W. is opgenomen hoewel zij grotendeels een procesrechtelijk karakter heeft, en anderzijds op de bepaling, dat tegenbewijs (tegen getuigenbewijs) van rechtswege is toegelaten, welke
bepaling, hoewel zij een sterk materieelrechtelijk aspect heeft, in het
Wb. v. B. Rv. is ondergebracht, en niet in de in het B.W. voorkomende artikelen omtrent het getuigenbewijs.
Ik acht het juist, dat de Staatscommissie en de Regering in hun
ontwerpen het verschil tussen materieelrechtelijke en formeelrechtelijke bepalingen hebben losgelaten en de nieuwe regeling geheel in
het Wb. v. B. Rv. hebben ondergebracht. Ik neem daarbij oak in
aanmerking, dat de normen met betrekking tot het bewijsrecht
uitsluitend bestemd zijn om in een rechtsgeding, een oneigenlijk
rechtsgeding daaronder begrepen, door de rechter te worden gehanteerd, en buiten een geding geen, althans weinig betekenis hebben.
Dit brengt mede, dat het er weinig toe doet, of de normen voor wat
aangaat hun plaatsing dienen ter instructie van de rechter dan wel
tot waarborg van rechten van partijen, en alle in het Wb. v. B. Rv.
thuis horen.
7· Slechts drie bepalingen zijn in het B.W. blijven staan, zij het
dat zij naar een andere plaats zijn overgebracht en oak zijn gewijzigd,
te weten :
a. de aan artikel 1321 C.C. ontleende bepaling van artikel 1910
B.W., dat nadere bij een afzonderlijke akte aangegane overeenkomsten
die in strijd zijn met de oorspronkelijke, niet tegen derden kunnen
werken en alleen bewijs opleveren tussen de partijen die tot zulk
een nadere overeenkomst zijn toegetreden en hun erfgenamen en
rechthebbenden (niet duidelijk is wat met het woord rechthebbenden
is bedoeld, en dat wordt oak niet toegelicht), welke bepaling als
artikel 1376 a na artikel 1376 B.W. (art. I 165 C. C.) wordt opgenomen;
b. de aan artikel 1338 C.C. ontleende bepaling van artikel 1929
B.W., welke voorschriften behelst omtrent de akte van bekrachtiging
van een vernietigbare verbintenis, die als artikel 1492 a na artikel
1492 B.W. (art. I3II C.C.) is ingelast;
c. de aan artikelen 1339 en 1340 C.C. ontleende bepalingen
van artikelen 1930 en 1931 B.W. omtrent het rechtsgeldig maken
van de in de vorm nietige schenkingen, welke bepalingen samen
in het in 1956 vervallen artikel 1721 B.W. zijn ondergebracht.
Het kort geding en de requestprocedure
8. Als tweede fundamenteel punt vermeld ik het onder ogen
zien, in hoever het bewijsrecht mede zou kunnen worden toegepast
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2.

op het kort geding en de zogenaamde requestprocedure (de meeste
zaken die met een verzoekschrift worden ingeleid).
De huidige wet zwijgt hierover en de opvatting in Nederland is
thans, dat in een kort geding en in een requestprocedure, waaronder
de oneigenlijke rechtspraak, de bepalingen over het bewijsrecht niet
van toepassing zijn; ook niet de regels omtrent de verdeling van de
bewijslast (I).
In het R.O. wordt dit systeem in beginsel gehandhaafd, maar in
artikel I82 lid I wordt bepaald, dat in geval de rechter in dergelijke
zaken een getuigenverhoor, een deskundigenonderzoek, een plaatsopneming of een bezichtiging beveelt, hij verschillende daarop betrekking hebbende in het R.O. opgenomen bepalingen in acht moet
nemen, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. In dit verband is
ook vermeldenswaard dat wanneer de rechter in zaken die met een
verzoekschrift worden ingeleid ambtshalve een getuigenverhoor of
een deskundigenonderzoek beveelt, de kosten daarvan, voor zover
geen kostenveroordeling wordt uitgesproken, volgens artikel I 82
lid 2 ten laste van het Rijk komen. Wanneer daarentegen een partij
het bevolen getuigenverhoor of deskundigenonderzoek heeft gevraagd, moet deze partij de kosten daarvan dragen, indien geen kostenveroordeling wordt uitgesproken. Uit de bewoordingen van deze
laatstgenoemde bepaling, wie het getuigenverhoor of het deskundigenonderzoek heeft gevraagd, hetgeen in onderling verband en samenhang niet anders kan gelezen worden dan dat bedoeld is, wie op
zijn verzoek de desbetreffende beschikking heeft gekregen, zou
moeten worden afgeleid, dat deze verzoeker ook de kosten van
een na het getuigenverhoor aan de wederpartij toegestane contraenquete moet betalen, voor het geval geen kostenveroordeling wordt
uitgesproken. Maar dat gaat mij toch wel erg ver, al heeft het tegenovergestelde ook bezwaren, nu de wederpartij door de beschikking
als het ware wordt gedwongen van de mogelijkheid tot contra-enquete
gebruik te maken en daarvoor kosten aan te wenden. Het komt mij
gewenst voor, dat de Regering deze kwestie nog eens onder ogen ziet.
Nu is dit volgens de tekst van artikel I82 lid 2 een open vraag.
9· De Staatscommissie was verder gegaan. Zij wilde alle op de
bewijsmiddelen betrekking hebbende bepalingen in het kort geding
en in de requestprocedure van toepassing doen zijn, voor zover de
aard van het geding zich daartegen niet zou verzetten. T erecht heeft
de Regering dit niet overgenomen, oordelend dat deze bepaling wel
erg vaag was en veel onzekerheid zou scheppen, welke eerst na veel
(x) Zie voor dit alles : de Memorie van Toelichting (M.v. T.), blz. 8, sub 3, met aanhaling van doctrine en jurisprudentie. Uit de jurisprudente kan ook nog worden genoemd :
H.R., 25 juni 1965, N.J., 1965, nr. 385 en van de doctrine : ScHELTEMA, Nederlands burgerlijk bewijsrecht, blz. 3; - MEIJERS-VERMEULEN, Het kort geding, blz. 219.

jaren door tal van uitspraken over verschillende zich voordoende
gevallen door de jurisprudentie zou worden opgeheven. Thans is
concreet gehouden, in hoever het nieuwe bewijsrecht wel, en hoever
het ?-iet. op het kort geding en de oneigenlijke rechtspraak van toepassmg 1s.

§ 3· Geen speciale vermelding meer van bewijsmiddelen
10. In het R.O. worden de bewijsmiddelen niet meer met name
vermeld, zoals in artikel 1903 B.W. het geval was. Deze vermelding
was toch slechts enuntiatief, evenals in artikel 1316 C.C., en in de
Memorie van Toelichting op het R.O. wordt er terecht op gewezen,
dat de voortgang in de techniek sinds 1838 zo veel nieuwe bewijsmiddelen heeft opgeleverd en in de toekomst nog kan opleveren, dat
het niet de minste zin heeft bewijsmiddelen speciaal als zodanig in
de wet te vermelden. De Memorie van Toelichting voegt hieraan toe
dat al hetgeen een feitelijk gegeven kan bevatten waarvan de rechter
zich kan bedienen, als een bewijsmiddel kan worden aangemerkt (1).
Dit neemt overigens niet weg, dat enkele met name genoemde
bewijsmiddelen in het R.O. nader werden geregeld.
II. Dit alles heeft meegebracht, dat het R.O. niet meer spreekt
over vermoedens. ·Deze leveren niet anders dan indirect bewijs op.
Het R.O. zwijgt uiteraard over materieelrechtelijke vermoedens die
elders in het materiele recht zijn vastgesteld. Daar het R.O. te dier
zake geen verandering voorstelt behoefde niet nog eens expliciet
daarop te worden gewezen.
Ook de buitengerechtelijke bekentenis wordt niet meer genoemd.
Ook deze is op zichzelf geen bewijsmiddel, maar moet door andere
bewijsmiddelen worden bewezen.

§ 4· Het streven in beginsel naar nog grotere vrijheid van de
rechter
12. Voorts is er in het R.O. in beginsel naar gestreefd de rechter
nog een grotere vrijheid toe te kennen dan deze reeds krachtens de
huidige wetgeving heeft. Reeds verschillende onder nr. 3 vermelde
wetswijzigingen hadden deze strekking, met name met betrekking
tot het doen vervallen van beletselen om een getuigenverhoor te
bevelen, maar het R. 0. gaat nog verder.
Dat streven naar grotere vrijheid voor de rechter is in het R. 0.
in drieerlei opzicht tot uitdrukking gekomen :
a. met betrekking tot zijn bevoegdheid om van de in het geding
te zijner kennis gekomen feitelijke gegevens het gebruik te maken
dat hem goeddkunkt. Te dezen zullen echter volgens het R.O. toch

(1) Zie : M.v. T., blz. 9 sub 5, alinea xlen 2.
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nag enkele beperlcingen gelden, die verder onder nr. I3 tot en met I8
worden besproken;
b. met betrekking tot zijn bevoegdheid partijen zelfs ambtshalve
te bevelen om in het geding die bewijsmiddelen voor te brengen welke
hem het meest nuttig voorkomen;
c. met betrekking tot zijn bevoegdheid om, behoudens wanneer
er sprake is van dwingend bewijs, waarop verder onder nr. I9 en 20
wordt teruggekomen, de waarde van ieder bewijsmiddel naar eigen
inzicht te beoordelen.
De aan de rechter in het R.O. toegekende vrijheid brengt mede,
dat verschillende bepalingen, met name in het B.W., die deze vrijheid
nag beperken, zuilen komen te vervailen. Hierop wordt nader teruggekomen in hoofdstuk v onder nr. so en s6.
I3. Een eerste beperking op het onder nr. 12a vermelde beginsel
is, dat het R.O. het verhoor op vraagpunten (art. 324 e.v. Proc.) wil
afschaffen. Dit verhoor kan aileen van een der partijen uitgaan, en
het is overbodig, nu de rechter in iedere stand van het geding hetzij
op verzoek van partijen of van een harer, hetzij ambtshalve een verschijning van partijen kan gelasten tot het geven van inlichtingen (I).
Onder deze omstandigheden is een verhoor op vraagpunten niet
meer op zijn plaats. Het zit volgens de huidige wet oak te veel in een
keurslijf, omdat tijdens het verhoor aileen ter sprake kunnen komen
de vraagpunten zelf en wat daarmede annex is.
I 4· Een tweede beperking op het onder I 2a vermelde beginsel
is, dat de rechter niet- of onvoldoend betwiste feiten als juist moet
aannemen, behoudens in de verder onder nr. IS en I7 te bespreken
gevailen. Het R.O. maakt namelijk in artikel I76lid 2 een onderscheid
tussen gestelde door de wederpartij betwiste en gestelde door de
wederpartij niet- of niet voldoende betwiste feiten en schrijft voor
dat de rechter niet- of onvoldoende betwiste feiten als vaststaande
moet beschouwen. Daaromtrent mag hij, behoudens in de hieronder
te behandelen gevallen, zelfs niet ambtshalve bewijs opleggen.
Dit systeem brengt mede, dat de gerechtelijke bekentenis (in
het R.O. volgens een reeds jarenlang geldend spraakgebruik erkentenis
genoemd) niet meer als bewijsmiddel wordt beschouwd. Wel is nag
in artikel I 8 I lid 2 onder de Algemene bepalingen van bewijsrecht
aan de gerechtelijke erkentenis een bepaling gewijd, maar aileen
teneinde vast te stellen dat deze slechts kan worden herroepen wegens onbekwaamheid, dwang, dwaling - waarbij blijkens de Memarie van Toelichting, in afwachting van wat het nieuwe Burgerlijk
Wetboek omtrent dwaling zal inhouden, in het midden is gelaten,
of dwaling aileen de feiten dan wel oak het recht mag betreffen (1) Vgl. : M.v. T., biz. 9 sub

s, alinea 3·

en bedrog, nadat daartoe eerst in artikel I 8 I lid I is omschreven
wat onder een gerechtelijke erkentenis wordt verstaan, te weten het
in een aanhangig geding door een partij uitdrukkelijk erkennen van
de waarheid van een of meer stellingen van de wederpartij. De betekenis van artikel I 8 I lid 2 is dus kennelijk, dat de rechter na
zodanige herroeping het in het geding erkende feit niet meer als
een niet- of onvoldoende betwist feit mag beschouwen.
Derhalve zal, behoudens in een geval dat herroeping op grand
van een der hierboven vermelde gevallen mogelijk is en van die mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, een partij niet mogen bewijzen dat
haar gerechtelijke erkentenis in strijd met de waarheid was. Wel mag
zij dit in een ander geding trachten te bewijzen, daar haar erkentenis
alleen in het geding waarin zij wordt gedaan, en niet in een ander
geding als gerechtelijke erkentenis wordt beschouwd.
Voorts vervalt ook de onsplitsbaarheid van de bekentenis.
Uiteraard mogen niet uitdrukkelijk erkende doch slechts onvoldoend betwiste feiten in hager beroep alsnog worden betwist,
voor zover dat niet is gedekt. In dat geval worden die feiten alsnog als
betwiste feiten aangemerkt en gelden daarvoor weer de gewone
bewijsregels.
I5; Op de onder nr. I4 behandelde voorschriften wordt echter
in artikel 176 lid 2 deze uitzondering voorgesteld dat, wanneer het
gaat om gestelde feiten, waarvan de aanvaarding zou leiden tot een
rechtsgevolg dat niet ter vrije bepaling van partijen staat, de rechter
bevoegd is van die feiten bewijs te verlangen, ook wanneer zij niet- of
onvoldoende betwist zijn. Als voorbeeld noem ik de bepaling van artikel
810 Rv. (art. 870 Proc.) betreffende de enkele bekentenis van de
man in een geding tot scheiding van goederen. Wel wordt in het
R.O. niet meer, gelijk thans, imperatief voorgeschreven, dat deze
enkele bekentenis niet als bewijs geldt, en wordt dit verzacht tot
een facultatieve bepaling, dat die enkele erkentenis niet tot gevolg
heeft, dat geen bewijs behoeft te worden geleverd, maar dat brengt
niet mede, dat de rechter aan zodanige erkentenis gebonden is, omdat het over een niet-betwist feit zou gaan. Een ander voorbeeld is
de erkentenis van een oveteenkomst die krachtens publiekrechtelijke
voorschriften slechts onder bepaalde voorwaarden (bv. uit hoofde
van een deviezenvergunning) rechtsgeldig is. Dan mag de rechter
een nader onderzoek instellen, of een zodanige publiekrechtelijke
voorwaarde is vervuld.
I6. Het R.O. stelt oak in artikel I76 lid 2 - op deze uitzondering weer een uitzondering voor met betrekking tot gedingen
van echtscheiding of scheiding van tafel en bed. In dit opzicht
wijkt het R.O. af van het voorstel van de Staatscommissie waarin
deze uitzondering niet was opgenomen. De Regering verklaart dit
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in de Memorie van Toelichting op het R.O. met de opmerking dat,
nu een wetsontwerp over deze materie aanhangig is, het onjuist zou
zijn in deze problematiek in te grijpen door een algemene regeling
van bewijsrecht (1).
Hoewel de te dezen door mij besproken uitzondering mij wel
juist lijkt, acht ik vorenvermelde motivering niet sterk. Wanneer
het ontwerp-bewijsrecht v66r het antwerp over de echtscheiding en
scheiding van tafel en bed als wet wordt ingevoerd, binden dus de
aan zodanige vordering ten grondslag liggende niet- of onvoldoend
betwiste feiten de rechter ook reeds en mag geen bewijs worden verlangd. Dit is in strijd met het huidige recht omtrent echtscheiding
en scheiding van tafel en bed, al wordt in de praktijk ook thans vrijwel nooit nader bewijs bij deze vorderingen verlangd, wanneer de
daaraan ten grondslag gelegde feiten niet betwist zijn. Maar waarom wordt dan niet ronduit gezegd dat het de bedoeling is, de mogelijkheid om in zulke gevallen bewijs op te leggen, reeds thans af te
kappen ? En wanneer het antwerp betreffende echtscheiding en de
scheiding van tafel en bed het eerst kracht van wet krijgt, dan zal
er wellicht aanleiding zijn de in het ontwerp-bewijsrecht opgenomen
uitzonderingsbepaling opnieuw onder ogen te zien en zal deze mogelijk nog moeten worden gewijzigd.
De Regering zou m.i. dan ook beter hebben gedaan, niet naar
het nieuwe antwerp betreffende de echtscheiding en scheiding van
tafel en bed, maar naar de huidige praktijk te verwijzen.
17. Op de onder nr. 16 behandelde uitzondering geeft artikel
176 lid 2 weer een uitzondering (dus een uitzondering in de derde
graad) voor het geval de gedaagde in een procedure tot echtscheiding
of scheiding van tafel en bed in het geding wordt vertegenwoordigd
door een curator of een toeziend curator. Deze bepaling komt mij
juist voor op grond van de aan een echtscheiding en scheiding van
tafel en bed verbonden persoonlijke aspecten. Alleen het materiele
recht kan vaststellen, of en in hoever in dergelijke gevallen echtscheiding of scheiding van tafel en bed toelaatbaar zijn, en zo ja, of en in
hoever dan bewijs moet worden bijgebracht.
18. Een derde en laatste beperking van het onder nr. 12a vermelde beginsel is het in artikel 176a R. 0. aan de rechter opgelegde
verbod om bewijs te ontlenen aan feitelijke gegevens waarvan hij
niet in het geding kennis krijgt (2). De rechter mag zo bv. geen bewijs ontlenen aan het proces-verbaal in een strafzaak, waarvan het
(r) Zie: M.v.T., blz. 9 sub 4, alinea 2.
(2) In het R.O. heeft men de nummering van de artikelen willen volgen welke in
het ontwerp van de Staatscommissie was voorgesteld. Dit heeft als gevolg gehad dat
- voorlopig- de numrners van de artikelen die de Regering niet overnam zijn opengelaten
en dat de alsnog in het R.O. ingevoegde artikelen van een a zijn voorzien.

bestaan hem bekend is maar dat niet door een der partijen is overgelegd. Hij mag ook niet ambtshalve, buiten partijen om, gegevens
aan officiele instanties en in het algemeen aan derden vragen en dan
van die gegevens gebruik maken.
In het verleden is meermalen door gezaghebbende schrijvers
verdedigd, dat de rechter daartoe wei bevoegd zou moeten zijn, zij
het dat enkele schrijvers daaraan restricties verbonden. Zo heeft Dubbink voorgesteld dat de rechter, voordat hij van zodanige gegevens
gebruik zou maken, deze eerst ter kennis van partijen zou moeten
brengen en haar de gelegenheid zou moeten geven zich daarover
uit te Iaten (I), en Haardt, dat de rechter dergelijke gegevens niet zou
mogen bezigen, indien partijen in zaken waarvan de rechtsgevolgen
te harer vrije bepaling staan zich eenparig daartegen zouden verzetten (2). Maar volgens het R.O. moet de rechter dus indit opzicht
lijdelijk blijven.
In zover is het standpunt van de Regering te betreuren dat het
in civiele processen toch in de eerste plaats gaat om het vinden van
de waarheid en de rechter in dit streven belemmerd wordt, wanneer
hij voor het bewijs geen gebruik mag maken van gegevens, die hem
bekend zijn maar die partijen wegens onbekendheid met hun bestaan
of om andere redenen niet in het geding brengen. Met een restrictie
als door Dubbink voorgesteld (3), zou aan de lijdelijkheid van de
rechter geen afbreuk van betekenis worden gedaan. Uiteraard geldt
dit niet voor het opsporen van de feiten zelf. In zover moet de
rechter in ieder geval lijdelijk blijven en moet hij uitgaan van hetgeen partijen hebben gesteld.
Mogelijk heeft de Regering het door Dubbink voorgestelde
systeem toelaatbaar geacht, omdat daarbij van de te dezen bedoelde
gegevens eerst gebruik wordt gemaakt, wanneer zij in het geding zijn
en partijen zich daarover hebben uitgelaten. Maar dan ware het beter
geweest dit uitdrukkelijk in het R.O. te doen uitkomen.
Uiteraard moet men van gegevens als hierboven bedoeld onderscheiden: feiten en omstandigheden van algemene bekendheid, alsmede algemene ervaringsregels. Deze behoeven volgens artikel I 76
lid 3 R.O. geen bewijs.
Ig. Het onder nr. I2C vermelde beginsel van vrije bewijswaardering door de rechter geldt niet, indien de wet anders bepaalt.
In dit opzicht is met name van belang, dat het R.O. enkele bewijsmiddelen als zogenaamd dwingend bewijs aanmerkt. hetgeen betekent, dat de rechter in dergelijke gevalen verplicht is op grand van
zulk een bewijsmiddel het daardoor gestaafde feit als bewezen aan te
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(I) Zie
(2) Zie

DuBBINK, Advokatenblad, I949o I37·
HAARnT, Handelingen Ned. fur. Ver., I9SI, I, biz. 67.

(3) Zie

noot (I) op deze biz ..

--------1

~

nemen. Overigens staat tegen dwingend bewijs vrijwel altijd tegenbewijs open (zie verder, nr. 34).
Tot de bewijsmiddelen die dwingend bewijs kunnen opleveren
behoren bepaalde geschriften, strafvonnissen en de gerechtelijke eed.
20. Tengevolge van de vrijheid van de rechter met betrekking
tot de waardering van de bewijsmiddelen, zullen klachten in cassatie,
dat de rechter uit het bijgebrachte bewijsmateriaal het bewijs niet
heeft kunnen afleiden, zo die thans al tot vernietiging van de bestreden
beslissing kunnen leiden, in de toekomst geen resultaat meer hebben,
indien althans de rechter geen onjuist inzicht heeft gehad omtrent
de vraag, of een bepaald bewijsmiddel al dan niet dwingend bewijs
oplevert. Wel blijft uiteraard de mogelijkheid bestaan, waarvan thans
dikwijls gebruik w6rdt gemaakt, om met succes aan te voeren, dat de
motivering van de bestreden beslissing ter zake van het al dan niet
geleverd zijn van het nodige bewijs onbegrijpelijk is en dat daaruit
niet voldoende blijkt, hoe de rechter tot zijn beslissing is gekomen, dan
wel dat de motivering tegenstrijdig is.

§ 5· Fundamentele wijziging ten aanzien van de gerechtelijke eed
2 I. De bepalingen omtrent de gerechtelijke eed zijn radicaal
gewijzigd (zie verder, hoofdstuk VII).

§ 6. Vermindering van het aantal artikelen
22. Bij het redigeren van het nieuwe ontwerp bewijsrecht is,
zowel aan de Staatscommissie als later aan de Regering, gebleken dat
zoveel thans vigerende bepalingen overbodig dan wel verouderd zijn,
dat het aantal aan het bewijsrecht gewijde artikelen merkelijk kleiner
kan worden. Ten aanzien van het ontwerp van de Staatscommissie
heeft Haardt berekend, dat I52 artikelen zouden worden geschrapt
en dat daarvoor 6o artikelen in de plaats zouden komen; een batig
saldo dus van 92 artikelen (I). Daar het R.O. in bepaalde opzichten
van het ontwerp van de Staatscommissie afwijkt, maakte ik ook eens
een berekening en kwam daarbij tot de navolgende conclusie :
In het B.W. worden 72 artikelen geschrapt, waartegenover elders
in het B.W. 3 artikelen van materieelrechtelijke aard worden ondergebracht (zie hoven, nr. 7). In het Wb. v. B. Rv. worden 95 artikelen
geheel geschrapt, waartegenover het R.O. 6I artikelen bevat en 5
nieuwe artikelen elders in dit wetboek worden toegevoegd. Dit
levert dus een batig saldo van 98 artikelen op : dat betekent dus dat
het aantal artikelen met meer dan de helft wordt verminderd.

(t) Zie: N.].B., 1959, 465.
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23. De definitieve nummering zal volgens artikel VII van het
R.O. door de Minister van Justitie geschieden. Daardoor zal dan wel
een aansluitende reeks ontstaan en zullen van de 6I nieuwe artikelen
er geen meer voorkomen die nu de letter a dragen (I).

HOOFDSTUK III

ALGEMENE BEPALINGEN
24. In de eerste aan het bewijsrecht in het R.O. gewijde afdeling,
welke in verband met de invoeging in het bestaande Wb. v. B. Rv.
de vijfde afdeling wordt genoemd, komen 8 artikelen voor welke op
algemene bepalingen betrekking hebben. Verschillende van die bepalingen werden reeds in§ 2 nr. 8 en 9 en§ 4 nr. I3 tot 20 van hoofdstuk II behandeld.
25. Daarnaast is een van de belangrijkste onderwerpen in deze
afdeling de regeling van de bewijslast. Mede in verband met de in
Nederland vrijwel algemeen gewenste schrapping van de onsplitsbare
bekentenis, is met name aan dit onderwerp veel gedokterd.
26. De bewijslast is thans geregeld in artikel I902 B.W., hetwelk
ontleend is aan artikel I3I5 C.C., zij het dat het van het in de C.C.
bepaalde sterk afwijkt. In artikel I902 B.W. is bepaald, dat ieder die
beweert enig recht te hebben, of zich op enig feit tot staving van zijn
recht of tot tegenspraak van eens anders recht beroept, het bestaan
van dat recht, of van dat feit moet bewijzen. Anders dan in artikel I 3 I 5
C.C., dat als hoofdstuk VI in de derde, over overeenkomsten en
verbintenissen handelende titel van het derde hoek voorkomt (2),
geldt deze regel voor alle rechtsbetrekkingen die in geschil kunnen
komen. In dit verband is wel interessant een recent arrest van de
Hoge Raad waarin werd beslist, dat een partij die heeft bewezen, dat
haar rechtsvoorganger in I847 door aankoop (voor de luttele sam van
7 fl.) eigenaar van een stuk grand was geworden, niet behoefde te
bewijzen, dat die rechtsvoorganger op het ogenblik van zijn overlijden
in I 886 dat stuk grand nog in eigendom had, hetgeen de wederpartij
had betwist. Het bestreden arrest, waarin de vraag omtrent de eigendomsverkrijging in I847 in het midden was gelaten en niet bewezen
werd verklaard dat vorenbedoelde rechtsvoorganger in I 886 eigenaar
was, werd op die grand vernietigd (3).
(I) Zie noot (2), biz. 92.
(2) Volgens Storme is het aan twijfel onderhevig, of de Belgische rechter artikel IJIS
ook toepast, wanneer het geschil een andere rechtsbetrekking betreft dan in artikel IJIS
is vermeld (STORME, M., o.c., nr. I8o e.v.).
(3) H.R., 21 april I967, N.J., 1968, nr. IJO.
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Zoals bekend is, zijn er verschillende theorieen omtrent de bewijslast (1) en de Nederlandse doctrine is het er niet over eens, welke
theorie in artikel 1902 B.W. is neergelegd.
27. Het antwerp van de Staatscommissie was kennelijk bei:nvloed
door de procesrechtelijke- of billijkheidstheorie, want daarin werd
voorgesteld, dat de eiser en de gedaagde ieder voor zich de bewijslast
van hun stellingen zouden moeten dragen, tenzij uit de wet het tegendeel zou volgen, en dat daarnaast aan de rechter de bevoegdheid zou
worden gegeven om op gronden van redelijkheid en billijkheid bij
gemotiveerde beslissing van deze regel af te wijken (2). Uit de toelichting op dit voorstel valt af te leiden, dat de Staatscommissie mede
tot haar inzicht is gekomen in verband met de oak door haar noodzakelijk geachte afschaffing van de onsplitsbaarheid van een erkentenis (3). Inderdaad kan het niet-handhaven van deze onsplitsbaarheid aanleiding geven tot onbillijkheden, indien deze niet worden
opgevangen, en dat gaf ook mij aanvankelijk aanleiding de door de
Staatscommissie voorgestelde afwijking van de regel op gronden van
redelijkheid en billijkheid toe te juichen. Maar toen ik mij later
verder in dit vraagstuk verdiepte, ben ik van mening veranderd, omdat er tach ernstige bezwaren aan het door de Staatscommissie
voorgestelde systeem zijn verbonden. Indien namelijk de feitelijke
rechter zijn beslissing, waarin hij op gronden van redelijkheid en
billijkheid van de hoofdregel afwijkt, behoorlijk motiveert, is iedere
beoordeling of die afwijking gerechtvaardigd is aan de controle door
de cassatierechter onttrokken. En daar de beoordeling van redelijkheid en billijkheid een zaak is, waarover de meningen van de verschillende feitelijke rechters sterk uiteen kunnen lopen, zou aldus de
eenheid van rechtspraak zoek kunnen raken en de rechtszekerheid
in gevaar kunnen komen. Er is dan ook al spoedig van gezaghebbende
zijde verzet tegen dit systeem gerezen.

28. De Regering heeft de Staatscommissie in dit opzicht niet
gevolgd. Na talrijke besprekingen en adviezen is de bewijslastregel
in artikel 177 van het R.O. aldus geredigeerd, dat. de partij die zich
beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten, de bewijslast
van die feiten draagt, voor zover niet uit regels van geschreven of
ongeschreven recht een andere verdeling van die bewijslast voortvloeit.
(I) Storme onderscheidt er zes : de bioot-affirmatieve, de subjectiefrechtelijke, de
objectiefrechtelijke, de publiekrechtelijke, de procesrechtelijke- of billijkheidstheorie
en de iogisch-juridische theorie (STORME, M., o.c., nr. 109 e.v.). Van de Nederlandse
schrijvers noem ik Asser-Verdam, die op biz. 64 e.v. de eerste vijf vermeide theorieen
noemt, en Thesingh die voorstander is van de iogisch-juridische theorie (AssER-VERDAM,
o.c., biz. 64 e.v.; - THESINGH, De grondslagen voor de bewijslast in de civiele procedure,
Proefschr., 1961).
(2) Dit was ook door Verdam verdedigd (AssER-VERDAM, o.c., biz. 86 e.v.).
(3) Rapport van de Staatscommissie, biz. 23, in het R.O. op biz. 34 overgenomen.
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29. Wanneer men het voorstel van de Regering met hetrekking
tot de hewijslast vergelijkt met dat van de Staatscommissie, dan hlijken
de navolgende verschillen :
a. het R.O. spreekt niet meer van de hewijslast van stellingen,
maar van de hewijslast van feiten, welke rust op de partij die zich op
uit die feiten resulterende rechtsgevolgen heroept. Deze terminologie
stemt het meest overeen met de ohjectiefrechtelijke theorie, volgens
welke theorie het accent valt op de feitelijke hestanddelen van het
ingeroepen rechtsvoorschrift. In de Memorie van Toelichting op het
R.O. wordt dan ook uitdrukkelijk vermeld, dat de Regering voor het
ohjectiefrechtelijk systeem heeft gekozen (r). Ik wil er hierhij op
wijzen, dat het hoek van Scheltema en het in 1962 - dus na de
puhlikatie van het antwerp van de Staatscommissie - verschenen
hoek van Storme over de hewijslast invloed op de redactie te dezen
van het R.O. hehhen gehad. Deze redactie heeft dezelfde grondgedachte die Storme en Scheltema verdedigen, terwijl de voor de
hoofdregel gehezigde terminologie praktisch neerkomt op die welke
Storme gehruikt (2).
b. De Regering heeft de hillijkheidstheorie geheellosgelaten. Een
afwijking van de hoofdregel is in het R.O. alleen op grond van regels
van geschreven of ongeschreven recht geoorloofd, en de redelijkheid
en de hillijkheid spelen geen rol meer. Daardoor konden het geschreven en ongeschreven recht in een zin worden opgenomen en hehoefden
de afwijking welke uit de wet volgt en die welke op gronden van redelijkheid en hillijkheid herust, niet in twee afzonderlijke alinea' s te
worden ondergehracht, zoals in het antwerp van de Staatscommissie
was geschied.

30. De Regering heeft het door haar gevolgde systeem aldus gemotiveerd, dat de rechter op die wijze wordt gedwongen zo nauwkeurig mogelijk te formuleren, welke elementen hij in het gegeven
geval essentieel acht om een afwijking van de uit het materiele recht
voortvloeiende hewijslastverdeling te rechtvaardigen en daaraan toegevoegd, dat de Hoge Raad aldus beter in staat is tot een unificerende
controle op het stuk van de hewijslastverdeling. Ook zij heeft zich
daarhij voor ogen gesteld, welke consequenties zouden voortvloeien
uit het niet handhaven van de leer van de onsplitshare kekentenis.
Zij ontkent niet, dat zulks in hepaalde situaties moeilijkheden kan opleveren. Niettemin gaf zij de voorkeur aan een keuze door de rechter
ter zake van de hewijslastverdeling waarop in latere identieke gevallen
een heroep kan worden gedaan waardoor de rechtszekerheid wordt
hevorderd, hoven een onzekere richtlijn, welke uit het werken met
redelijkheid en hillijkheid voortvloeit (3).
(I) M.v.T., biz. II op artikei I77·
Vgl.: STORME, M., o.c., nr. I20 en I8I e.v.; (3) M.v. T., biz. II e.v., op artikei I?7.

(I)

ScHELTEMA,

o.c., biz. 55 e.v.

Door dit systeem is het bewijs van subjectieve rechten op andere
wijze dan door bewijs van de feiten waarop die subjectieve rechten
steunen, niet mogelijk. Ook verliest de cautio indiscreta grotendeels
haar waarde bij betwisting van de feiten waarop het in het geschrift
erkende recht steunt.
3 1. Ik vraag mij overigens wel af of langs deze weg de bezwaren
welke het gevolg zijn van de afschaffing van de onsplitsbaarheid van
een erkentenis, voldoende zijn ondervangen. Er kunnen zich meermalen situaties voordoen, waarin de stellingen van een der partijen
wegens niet- of niet voldoende betwisting dan wel wegens uitdrukkelijke erkenning als vaststaande moeten worden aangenomen, en waarin
de wederpartij dan in bewijsmoeilijkheden komt doordat zij zich niet
van een bewijsmiddel heeft voorzien. Het is twijfelachtig, of in al
deze gevallen het ongeschreven recht hulp kan bieden, al zou er in
redelijkheid alles voor te zeggen zijn, die partij dan niet met bewijs
te belasten.
De Regering vestigt er de aandacht op, dat dan meermalen vermoedens de oplossing kunnen geven, dus andere vaststaande of te
bewijzen feitelijke gegevens. Dit kan inderdaad in veel gevallen een
mogelijkheid opleveren om aan een onredelijke bewijslastverdeling
te ontkomen, en daarbij kunnen onder meer bestaande usances in het
maatschappelijk verkeer een belangrijke rol spelen. Maar ik durf niet
te zeggen, of altijd langs de weg van het ongeschreven recht of van
vermoedens een onredelijke verdeling van de bewijslast zou kunnen
worden voorkomen.
T och acht ik deze bezwaren van minder gewicht dan de met het
R.O. voorgestelde systeem te bereiken voordelen. Dit systeem legt
evenwel op de rechter een zware plicht om werkelijk alle aangevoerde
omstandigheden nauwkeurig onder de ogen te zien en er zich goed
rekenschap van te geven of er omstandigheden zijn aangevoerd, die
voor een juiste verdeling van de bewijslast van belang zijn en die
met name zodanige vermoedens opleveren dat van de algemene bewijslastregel kan worden afgeweken. Ik merk hierbij op, dat het te
dezen ook voor een belangrijk deel gaat om betalingen en dat steeds
meer deze giraal plegen te geschieden, zodat de betrokkene dan
automatisch een bewijsstuk in zijn bezit krijgt. Eveneens worden bij
directe voldoening in contanten, met name in winkels, steeds meer
kassabonnen gegeven, en kan dikwijls een vermoeden worden ontleend
aan de omstandigheid dat bepaalde zaken niet op krediet leveren. Dat
neemt niet weg, dat ook de justitiabele in dit opzicht voorzichtig zal
moeten zijn en er in twijfelgevallen aan moet denken voor een bewijsstuk te zorgen. Dit alles bij elkaar genomen acht ik het gevaar
dat meermalen van een onredelijke bewijslastverdeling bij het door
het R.O. gekozen systeem sprake zal zijn, niet groot.
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32. Door het beroep op vermoedens, door de Regering als argument voor het door haar gekozen systeem aangehaald, verzwakt zij
niettemin het belangrijkste door haar daarvoor aangevoerde argument
dat ten gevolge van de daarbij mogelijke controle door de Hoge Raad
meer rechtszekerheid ontstaat. Want de beslissing of bepaalde vaststaande of vast te stellen feiten zodanige vermoedens opleveren dat er
aanleiding is af te wijken van de hoofdregel omtrent de verdeling van
de bewijslast, is weer van feitelijke aard, zodat de Hoge Raad in die
gevallen tach ten hoogste een zeer marginaal toetsingsrecht heeft.
33· Naast de tot dusver besproken algemene bepalingen van
bewijsrecht blijven er in de desbetreffende afdeling nag drie beginselen
over waarop thans wordt ingegaan, te weten: het tegenbewijs, de
feiten en omstandigheden van algemene bekendheid en algemene
ervaringsregels, en de bewijsovereenkomsten.

34· In de eerste plaats client vermeld, dat volgens artikel I 78
altijd tegenbewijs is toegelaten, oak tegen het zogenaamde dwingend
bewijs (I), tenzij de wet tegenbewijs uitsluit. In de huidige wet is
alleen met betrekking tot het bewijs door getuigen bepaald, dat tegenbewijs van rechtswege openstaat (art. I04 lid I en I99 lid 3 Rv.),
al neemt men algemeeri aan dat bij het bezigen van andere bewijs-middelen onder de huidige wetgeving tegenbewijs in beginsel oak
toelaatbaar is.
Ik acht het juist, dat het R.O. uitspreekt dat tegenbewijs altijd
is toegelaten en tevens duidelijk aangeeft, dat slechts de wet een uitzondering op deze regel kan maken.
Dit voorbehoud heeft kennelijk speciaal betrekking op de wettelijke materieelrechtelijke praesumptiones juris et de jure. In het R.O.
heb ik slechts een bepaling gevonden waarin oak van zulk een uitzondering sprake is, te weten de bepaling dat indien een gerechtelijke
eed op verzoek van een der partijen is opgelegd, de rechter niet mag
ingaan op een later door dezelfde partij gedaan aanbod tot tegenbewijs door getuigen (art. 232 lid 2) (zie verder, nr. 95, bij de bespreking van artikel 232).
Zoals Asser-Verdam schrijft hangt het van de woordkeuze van
de wetsbepaling af of men met een onwederlegbaar vermoeden te
doen heeft (2); oak volgens het R.O.
35· In de tweede plaats vestig ik de aandacht op artikel I76
lid 3, waarin bepaald wordt dat feiten of omstandigheden van algemene bekendheid, alsmede algemene ervaringsregels geen bewij s
behoeven. Dit is reeds een ongeschreven norm in het huidige recht
(r) Voor het begrip dwingend bewijs, zie nr. 19.
(2) AssER-VERDAM, o.c., blz. 279 e.v.

en het stemt tot voldoening, dat zulks in het R.O. uitdrukkelijk is
vastgelegd. Blijkens de Memorie van Toelichting is het niet van betekenis, hoe die feiten, omstandigheden en regels ter kennis van de
rechter zijn gekomen. In ander verband noemt de Memorie van Toelichting te dezen het raadplegen van wetenschappelijke werken (I).
36. In de derde plaats geeft ten slotte het R.O. in artikel I8o een
regeling omtrent overeenkomsten, waarbij van het wettelijke bewijsrecht wordt afgeweken. In beginsel worden dergelijke overeenkomsten
reeds in het huidige Nederlandse recht erkend. Zoals o.m. Storme
en Scheltema m.i. terecht opmerken, behoort de regeling van de
bewijslast in het algemeen niet tot de openbare orde en zijn partijen
dus vrij een overeenkomst aan te gaan omtrent bewijsregels die
speciaal tussen hen zullen gelden (2).
De betekenis van artikel I 8o is dan ook niet zo zeer gelegen in
het feit, dat het deze algemene regel in de wet vastlegt, als wel in het
feit, dat het artikel daaraan twee beperkingen verbindt.
De eerste beperking is, dat dergelijke overeenkomsten niet betrekking mogen hebben op het bewijs van feiten, waaraan rechtsgevolgen worden verbonden die niet ter vrije bepaling van partijen
staan. Dit is duidelijk, want dan raken zulke overeenkomsten wel de
openbare orde. Bovendien is deze beperking op haar plaats, nu artikel
I 76 lid 2 een soortgelijke beperking maakt ten aanzien van niet of
niet voldoende betwiste feiten. Uiteraard is met betrekking tot bewijsovereenkomsten niet de uitzondering opgenomen voor gedingen
van echtscheiding en scheiding van tafel en bed, want in die gevallen
zullen bewijsovereenkomsten wel nooit ter sprake komen, en ware
dit wel het geval, dan zou dit ook in strijd met de openbare orde zijn.
De tweede beperking ter zake van bewijsovereenkomsten is
deze, dat zij buiten toepassing moeten blijven, wanneer het in strijd
met de goede trouw zou zijn om zich op zodanige overeenkomst te beroepen. De Memorie van Toelichting vermeldt, dat zulks het geval
zou zijn, wanneer de overeenkomst in een bepaald geval onredelijk
zou werken. Zij noemt als voorbeeld het geval van een overeenkomst tussen een bank en haar client, dat het verschuldigde saldobedrag uitsluitend door de boeken van de bank kan worden bewezen
en dat tegenbewijs niet is toegelaten. Al is zulk een overeenkomst
in het algemeen rechtsgeldig, aldus de Memorie van Toelichting,
toch kan de bank daarop geen beroep doen, wanneer bij wijze van
tegenbewijs wordt aangetoond, dat de desbetreffende boeken zijn

(1) M.v. T., biz. 20 op artikel 215.

M., o.c., nr. 61; - ScHELTEMA, o.c., biz. 76 e.v.; - AssER-VERDAM,
o.c., biz. 58 e.v. Deze laatste acht echter contractuele uitsluiting van elk tegenbewijs on(2) STORME,

toelaatbaar.
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vervalst of wel dat daarin een reken- of schrijffout is gemaakt (1). Men
moet evenwel uit dit zeer speciale voorbeeld niet afleiden, dat het
beroep op deze beperking slechts in zeer bijzondere gevallen kan
worden gedaan. Als uitvloeisel van het algemene in artikel I 374
lid 3 B.W. (art. I I34 lid 3 C. C.) neergelegde beginsel zal in alle
gevallen waarin op grond van de wijze van totstandkoming of van de
tenuitvoerlegging van de overeenkomst kan worden aangevoerd, dat
het vorderen van nakoming in strijd met de goede trouw is, de overeenkomst buiten werking moeten blijven. Hier kan m.i. een parallel
worden getrokken met de bezwaren die tegen de vordering tot nakoming van een bindend advies kunnen worden aangevoerd.

HOOFDSTUK IV

GESCHRIFTEN
37· De volgende afdeling van het R.O. - vijfde afdeling A
genoemd - is gewijd aan de geschriften. Het aantal artikelen dat
bepalingen omtrent geschriften inhoudt is van 27 tot 6 teruggebracht.
Bepalingen over huiselijke papieren, kerfstokken, akten van erkentenis
en dergelijke komen in het R.O. niet meer voor. Volledigheidshalve
moet ik echter vermelden dat van die 27 artikelen nog vier artikelen
in gewijzigde vorm elders in het B.W. zijn ondergebracht, en twee
artikelen in gewijzigde vorm in drie artikelen elders in het Wb. v. B.
Rv. (2). Dit levert bij elkaar een batig saldo op van I6 artikelen.
Van de zes in de vijfde afdeling A ondergebrachte artikelen
hebben vier betrekking op authentieke dan wel op onderhandse
akten, een voornamelijk op afschriften van authentieke akten en een
op de bewijskracht van strafvonnissen. Over geschriften die niet een
akte zijn wordt niet gesproken. Deze hebben vrije bewijskracht. Ook
wordt niet meer gerept over begin van bewijs door geschrifte, welk
begrip in artikel I939 lid 2 B.W. is gedefinieerd. Dergelijke geschriften hebben eveneens vrije bewijskracht. Opmerkelijk is, dat artikel
208 (nieuw) B.W. en artikel 258 lid I van het Wetboek van Koophandel, waarin deze term ook voorkomt, blijkens het R.O. niet zullen worden veranderd.

(1) M.v. T., biz. 12 op artikei 180. Asser-Verdam meent dat de mogelijkheid om
onjuistheid van gegevens te bewijzen afhankelijk is van het karakter der overeenkomst
en van de invioed die de gebieken onjuistheid der opgaven op de wederzijdse rechten en
verplichtingen heeft. In deze gevallen acht hij de term tegenbewijs onjuist (AssER-VERDAM,
o.c., biz. 59).
(2) Respectievelijk de artikeien 1910 en 1929-1931 B.W. (zie onder nr. 7) en de
artikeien 1921-1923 B.W. (zie onder nr. 97 en 98).
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Kennelijk is dus het hoofddoel van deze afdeling om te bepalen,
welke geschriften dwingend bewijs opleveren of onder bepaalde omstandigheden kunnen opleveren.
38. In het R.O. is het begrip akte niet gedefinieerd. De Staatscommissie had dit wei gedaan en wilde onder akten verstaan alle
ondertekende geschriften welke bestemd zijn om tot bewijs te dienen.
In het R.O. worden de begrippen authentieke akte en onderhandse
akte wel omschreven, en daarbij is de eis dat de akte bestemd moet
zijn om tot bewijs te dienen, aileen voor onderhandse akten, en niet
voor authentieke akten gehandhaafd.
Zo wordt de authentieke akte in artikel r83 lid r gedefinieerd
als een akte, in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door
ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die
wijze te doen blijken van door hen gedane waarnemingen of verrichtingen, waaraan dan nog de onder nr. 40 te behandelen uitbreiding
wordt gegeven, terwijl de onderhandse akte in artikel r83 lid 2 wordt
gedefinieerd als een ondertekend geschrift bestemd om tot bewijs
te dienen, hetgeen m.i. betrekking kan hebben zowel op het bewijs
van rechtshandelingen als op het bewijs van feiten die geen rechtshandelingen zijn.
39· De definitie van een authentieke akte is, behoudens de onder
nr. 40 te vermelden verruiming en afgezien van de terminologie,
welke aan de praktijk is aangepast, in wezen gelijk aan die welke in
het huidige artikel 1905 B.W. (art. 1317 C.C.) wordt gebezigd. De
Staatscommissie had verder willen gaan door in de plaats van het
woord ambtenaren de term personen te gebruiken. Zij had daarbij
onder meer gedacht aan akten van scheepsgezagvoerders, faillissementscuratoren en procureurs (r). De Regering had hiertegen bezwaar, omdat dit te veel tot rechtsonzekerheid zou kunnen leiden.
Zij noemde daartoe als voorbeeld het getuigschrift hetwelk een werkgever verplicht is aan zijn werknemer uit te reiken, alsmede een volgens
de bepalingen van het W etboek van Koophandel opgemaakte balans.
Bij het gebruik van de term personen zou twijfel kunnen rijzen, of
ook dergelijke geschriften als authentieke akten zouden moeten
worden beschouwd, en dat wilde de Regering beslist niet. Bovendien
achtte zij overbodig dat aan dergelijke geschriften meer dan vrije
bewijskracht zou worden toegekend (2).
40. Tach heeft het voorstel van de Staatscommissie er blijkbaar
toe geleid, althans ertoe bijgedragen, dat in de slotzin van artikel r83

(I) Rapport van de Staatscommissie, biz. 29, in het R.O. op biz. 36 overgenomen,
(2) M.v. T., biz. 13 op artikel 183.
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lid 1 het begrip authentieke akte iets is verruimd. Aldaar worden
namelijk als zodanige akten mede beschouwd : akten, waarvan het
opmaken aan ambtenaren is voorbehouden, doch waarvan de wet
het opmaken in bepaalde gevallen aan anderen dan ambtenaren
opdraagt. De Regering heeft daarbij op het oog gehad het opmaken
van geboorte- en overlijdensakten door een scheepskapitein bij een
geboorte of overlijden op zijn schip, alsmede het verlijden van een
testament in noodgevallen door een niet-ambtenaar (I).
41. Wanneer men de systemen van de Staatscommissie en de
Regering met elkaar vergelijkt, moet men het standpunt van de Regering
de voorkeur verlenen. Het voornaamste aspect van een authentieke
akte is immers, dat zij wordt opgemaakt door iemand van wie uit
hoofde van zijn aanstelling door de overheid moet worden verondersteld dat hij niet aileen de bekwaamheid heeft een akte op te stellen
welke niet als gevolg van een slechte redactie of inhoud kan worden
aangetast dan wei aanleiding tot interpretatieprocedures geeft, maar
ook dat het praktisch zeker is dat hij betrouwbaar is. Het redigeren
van akten is deskundigenwerk, en een authentieke akte moet als een
rots in de branding worden aangemerkt.
42. Wat de bewijskracht van authentieke akten betreft moet een
onderscheid worden gemaakt tussen hetgeen de ambtenaar - en ik
neem aan dat de Regering daaronder te dezen mede heeft willen
begrijpen de in de slotzin van artikel I83 lid I bedoelde en onder
nr. 40 besproken niet-ambtenaar, al staat dit niet expressis verbis in het
R.O. - binnen de kring van zijn bevoegdheid omtrent zijn waarnemingen en verrichtingen heeft verklaard (art. I84 lid 1 en hetgeen
de comparanten (partijen) hem volgens de akte hebben medegedeeld
en als zodanig in de akte is vermeld (art. 184 lid 2).
a. Hetgeen de ambtenaar omtrent zijn waarnemingen en verrichtingen heeft verklaard, levert volgens artikel 184 lid I, dwingend
bewijs tegen een ieder op, dus ook tegen derden, mits de verklaring
binnen de kring van de bevoegdheid van de ambtenaar valt. Dit is
in het huidige B.W. niet geregeld, maar men neemt ook nu hetzelfde
aan. De Memorie van Toelichting noemt ter verduidelijking als voorbeelden dat zulks niet het geval is : de verklaring van een notaris in
een testament, dat de erflater gezond van zinnen was, en de verklaring
in een exploot van sommatie omtrent hetgeen de gesommeerde hem
heeft geantwoord (2) (wanneer de gesommeerde dat antwoord ondertekent, levert zijn desbetreffende verklaring als ondergetekend geschrift
dat bestemd is om tot bewijs te dienen, dus als onderhandse akte,

(1) M.v.T., biz. 13 op artikei 183.
(2) M.v.T., biz. 13 op artikei 184.
IOZ

bewijs op, en wei, zoals onder nr. 43 wordt besproken, eveneens
dwingend bewijs). Oak zal geen dwingend bewijs opleveren de in een
exploot vermelde woonplaats van de gei:nsinueerde.
Daar het R.O. van dwingend bewijs spreekt, is tegenbewijs niet
uitgesloten. Daar ook derden tegen wie de akte wordt ingeroepen,
van deze bevoegdheid dus gebruik kunnen maken, kan de vraag rijzen
wat de gevolgen zijn wanneer dat tegenbewijs door een derde wordt
geleverd. Vermoedelijk zal dan daardoor toch komen vast te staan,
dat de akte vals is, en wei in een declaratoire beslissing. Bindt de
akte dan ook zonder meer partijen niet langer?
Gelukkig zal dit geval zich praktisch wei nooit voordoen, gelet
op de waarborgen waarmede een authentieke akte omringd is. Maar
wanneer een derde in het hem toegestane tegenbewijs slaagt, kan men
c,voor moeilijke problemen komen te staan.
b. Daarentegen leveren de in een authentieke akte opgenomen
verklaringen van de comparanten volgens artikel I 84 lid 2 slechts
dwingend bewijs tussen de partijen op van de waarheid van die
verklaringen. Maar aan deze regel zijn twee beperkingen verbonden,
te weten dat dit slechts geldt voor de verklaring van een partij omtrent
hetgeen de akte bestemd is ten behoeve van de wederpartij te bewijzen - hier komt dus tach oak even de bewijsbestemming met
betrekking tot een authentieke akte naar voren - en voorts dat het
aannemen van dat bewijs niet zou kunnen leiden tot een rechtsgevolg dat niet te vrije bepaling van partijen staat. Dit laatste is weer
in overeenstemming met hetgeen in de algemene bepalingen in de
vijfde afdeling van het R.O. omtrent niet- of niet voldoende betwiste
feiten en omtrent bewijsovereenkomsten is voorgeschreven, met dien
verstande dat ook te dezen, gelijk bij bewijsovereenkomsten, niet
over gedingen van echtscheiding of scheiding van tafel en bed wordt
gerept.
Onder partijen zijn begrepen haar rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel, voor zover het desbetreffende recht is
verkregen na het opmaken van de akte. Naar mijn oordeel valt uit
deze terminologie die een verruiming van de dwingende bewijskracht oplevert, af te leiden dat de bewijslast of het recht na het opmaken van de akte is verkregen, rust op hem die zich daarop beroept.
43· Het onder nr. 42b opgemerkte geldt eveneens voor onderhandse akten. Deze worden in artikel I 84 lid 2 in een adem met
authentieke akten genoemd. Oak deze leveren dus ten aanzien van
de daarin opgenomen verklaringen van partijen, behoudens voor wat
betreft de onder nr. 42b vermelde beperkingen, dwingend bewijs
tussen partijen op van de waarheid van hetgeen zij in de akte hebben
verklaard, alsmede tussen haar rechtverkrijgenden onder algemene
of bijzondere titel, voor zover het desbetreffend recht na het opmaken van de akte is verkregen.
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Maar voor onderhandse akten bevat het R.O. oak 'nag twee andere
restricties, te weten :
a. volgens artikel 185 lid 2 moet(en) - en dat geldt trouwens
oak voor het huidige recht - de onder de akte geplaatste handtekening(en) vaststaan. Wanneer de partij tegen wie de akte dwingend
bewijs zou opleveren, haar handtekening ontkent of wel, wanneer
degene tegen wie de akte wordt ingeroepen een ander is dan hij die
de akte zou hebben ondertekend, de echtheid van die handtekening
uitdrukkelijk niet erkent, levert de akte geen bewijs op, zolang niet
is bewezen van wie de handtekening afkomstig is. Volgens het huidige
recht zou het bewijs dat de handtekening echt is, eigenlijk in een
zogenaamd echtheids- of valsheidsincident moeten worden geleverd,
welk incident thans in de in het R. 0. te vervangen vijfde afdeling
van de derde titel van het eerste boek Rv. is geregeld. De Hoge Raad
heeft echter in de laatste vijfendertig jaar enige malen beslist, dat de
rechter bij een geschil over de echtheid van een handtekening niet
verplicht is onder alle omstandigheden de echtheids- of valsheidsprocedure te volgen (1), en in de Memorie van Toelichting wordt uitdrukkelijk vermeld, dat voor deze verouderde procedure, waarbij
bovendien nog de bewijsmiddelen beperkt waren, geen plaats meer
is (2).
Door dit alles is oak het begrip intellectuele valsheid waarvan
verschillende schrijvers zich bedienen, niet meer van belang. Wel is
weer van belang, dat is losgelaten het - door de Staatscommissie
nog uit de huidige wet overgenomen - systeem, dat de echtheid van
de handtekening moet worden bewezen. Voldoende is volgens artikel
185 lid 2 van het R.O., dat komt vast te staan, van wie de handtekening
afkomstig is. Is dit degene die volgens de akte als de ondertekenaar
moet worden beschouwd, dan levert de onderhandse akte tegen hem
dwingend bewijs op. Wanneer evenwel komt vast te staan, dat een
ander de handtekening heeft geplaatst, dan levert de akte weliswaar
geen dwingend bewijs op, maar kan de rechter tach aan de hand van
de omstandigheden de akte als .bewijs gebruiken. Als voorbeeld dat
dit mogelijk is noemt de Memorie van Toelichting het geval, dat de
valse handtekening niet met frauduleuze bedoelingen is geplaatst door
een echtgenoot of huisgenoot, die voor ontvangst tekent (3). Ik zou
daarnaast nag kunnen noemen het geval dat bij de bewijsvoering over
de vraag wie de handtekening heeft geplaatst tevens wordt bewezen
dat een derde de handtekening heeft gezet in opdracht of met toestemming van degene wiens handtekening onder het stuk voorkomt. Dan behoeft er zelfs van een frauduleuze bedoeling geen sprake
(1)
1942, nr.
(2)
(3)
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Zie : H.R., 18 juni 1937, N.J., 1937, nr. 942; 153·

M.v.T., biz. 14 op artikel 185.
Ibidem.

H.R., 24 april 1941, N.J.,

te zijn, en oak in dit geval kan de rechter naar mijn mening de akte
als bewijs gebruiken tegen degene wiens handtekening onder het
stuk staat.
Uiteraard rust de bewijslast van zodanige bijzondere omstandigheden op degene die moet bewijzen van wie de ondertekening afkomstig is.
In het R.O. is geen bepaling opgenomen omtrent handtekeningsstempels en facsimile's. De Memorie van Toelichting motiveert dit,
eveneens op artikel I85, aldus dat van zodanige bepaling na beraad is
afgezien, omdat zo algemeen wordt aangenomen, dat een gedrukt of
gestempeld facsimile dezelfde betekenis heeft als een geschreven
handtekening, dat aan een wettelijke bepaling waarin dit zou worden
vastgelegd, geen behoefte bestaat (I).
b. De tweede restrictie betreft de, oak in het huidige recht in
artikel I9I5 B.W. (art. I326 C.C.) voorkomende, en in het R.O. in
artikel I84a opgenomen bepaling, dat onderhandse akten tot aangaan of vastlegging van verbintenissen van slechts een partij aileen
dwingend bewijs opleveren, wanneer de partij die deze verbintenis
aangaat of vastlegt hetzij de akte geheel met de hand heeft geschreven,
hetzij deze heeft voorzien van een goedkeuring die het geldbedrag
dan wel de hoegrootheid of de hoeveelheid der verschuldigde zaak
voluit in letters heeft vermeld. De Staatscommissie had voorgesteld
deze beperking te schrappen (vandaar dat het artikel I84a is genummerd), en had daartoe als argument aangevoerd, dat deze regel tegenwoordig algemeen wordt afgekeurd (2). De Regering vond echter
het doel van de bepaling, te weten de bescherming van onvoorzichtige
mensen tegen het ondoordacht tekenen van schuldbekentenissen of
van stukken in blanco, tach van zo groat gewicht, dat zij meende
het beginsel van artikel I9I5 B.W. te moeten handhaven (3). Aldus
is aileen de terminologie van artikel I 9 I 5. enigszins gewijzigd. Derhalve levert een akte in de zin van artikel I84a, die niet aan de voorschriften van dit artikel voldoet, geen dwingend bewijs op. Zij is
aan de vrije bewijswaardering van de rechter onderworpen.
In artikel I 84 lid 2 R. 0. zijn gehandhaafd de oak in artikel
I915 lid 3 B.W. op genoemde regel opgenomen uitzonderingen ten
aanzien van aandelen van een obligatielening en van verbintenissen
welke door de schuldenaar in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf worden aangegaan.
Ik acht het oordeel van de Regering juist. Het maatschappelijk
streven is steeds meer gericht op het voorkomen, dat eenvoudige
personen, dikwijls als gevolg van harde verkooppraktijken, over(I) M.v. T., biz. I4 op artikel ISS.
(2) Rapport van de Staatscommissie, biz. 22 e.v. sub s. lid 3, in het R.O. op biz. 34
overgenomen.
(3) M.v.T., biz. I3 op artikel I84 a;- zie ook BEEKHUis, C. H., o.c., biz. sSs.
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rompeld worden dan wel al te ondoordacht zich tot iets verbinden.
En een der middelen waarmede dat streven tot resultaat kan leiden
is de beperking van de bewijskracht van de in artikel I 84a bedoelde
onderhandse akten.
44· Zoals reeds uit het onder nr. 42 en 43 vermelde valt af te
leiden Ievert een geschrift - behoudens dan de verklaring van een
ambtenaar in een authentieke akte omtrent hetgeen hij zelf heeft waargenomen en verricht - geen dwingend bewijs tegen derden op.
Voor onderhandse akten geldt dit dus ook ten aanzien van de datum
van het geschrift (bij authentieke akten valt de datum onder hetgeen
de ambtenaar heeft verklaard omtrent hetgeen hij heeft verricht).
In het huidige recht was in de latere jaren reeds door de doctrine
en jurisprudentie vastgesteld dat de datum, bedoeld in artikel I9 I7
B.W. (art. I328 C.C.) ook door andere bewijsmiddelen dan de in
dit artikel genoemde mocht worden bewezen. Maar het is juist dat
dit nu door schrapping van artikel I9I7 onaanstotelijk komt vast te
staan, waardoor de datum bv. ook door middel van getuigen tegen
derden mag worden bewezen.
45· Naast de tot dusver behandelde bepalingen omtrentJ geschriften worden in artikel I 8sa - en ook reedsin het eerste lid van artikel
I85 - nog enige regels gegeven omtrent de bewijskracht van akten.
In artikel I 85 lid I is bepaald, dat een geschrift hetwelk het
uiterlijk heeft van een authentieke akte, behoudens bewijs van het
tegendeel als zodanig geldt. Deze bepaling, die niet in deze vorm in
het huidige recht voorkomt, is een uitvloeisel van de regel : acta
probant sese ipsa.
Voorts is in artikel I8Sa lid 2 voorgeschreven dat grossen en gehele afschriften van authentieke akten, die volgens wettelijk voorschrift bewaard moeten worden, hetzelfde bewijs als de oorspronkelijke akte opleveren, wanneer zij zijn afgegeven door een daartoe
bevoegde ambtenaar. De Staatscommissie had deze thans in artikel
1926 B.W. voorkomende bepaling overbodig geacht en voorgesteld
haar te schrappen (I), maar de Regering vond het gewenst de regel in
de hierboven weergegeven bewoordingen te handhaven, omdat
anders twijfel zou kunnen ontstaan of en in hoever grossen en afschriften van authentieke akten dwingende bewijskracht hebben (2).
Evenwel is losgelaten de in artikel I926 B.W. (art. I335 C.C.) daarbij gestelde eis, dat de oorspronkelijke titel niet meer aanwezig is.
Mij komt het standpunt van de Regering om de bepaling van
artikel I926 B.W. in beginsel te handhaven juist voor, maar meer

(r) Rapport van de Staatscommissie, blz. 32, in het R.O. op blz. 37 overgenomen.
(2) M.v. T., blz. 14 op artikel r8s a.
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om een andere reden, te weten in verband met de in artikel I85a
gestelde voorwaarde, dat de grossen en afschriften akten moeten betreffen, welke volgens wettelijk voorschrift moeten worden bewaard
en dat zij door een daartoe bevoegd ambtenaar moeten zijn afgegeven.
Daaruit volgt, dat niet alle in het geding gebrachte grossen en afschriften dwingend bewijs opleveren. Dit valt ook af te leiden uit het
in artikel I85a lid 2 voorafgaande, in artikel I85a lid I neergelegde
algemene beginsel, dat de kracht van het schriftelijk bewijs in de oorspronkelijke akte is gelegen, hetgeen dus ook voor onderhandse akten
geldt. Ik vraag mij echter af, of dit niet iets te ver gaat. Waarom
kunnen grossen en afschriften van authentieke akten die niet volgens
wettelijk voorschrift worden bewaard, geen dwingende bewijskracht
hebben, wanneer zij door een bevoegd ambtenaar zijn afgegeven. En
dezelfde vraag kan worden gesteld met betrekking tot fotocopieen
van authentieke akten die niet door een daartoe bevoegd ambtenaar
zijn afgegeven, alsmede tot fotocopieen van onderhandse akten.
Wanneer een zodanige fotocopie duidelijk is, zou er m.i. toch geen
bezwaar tegen bestaan, ook deze als dwingend bewijs aan te merken.
46. Het laatste in de afdeling over geschriften opgenomen artikel
is gewijd aan de bewijskracht van strafvonnissen. In het B.W. is de
regeling daaromtrent opgenomen in de titel Van vermoedens, samen
met die over het gezag van gewijsde. Het komt mij gewenst voor,
thans eerst nader te behandelen, hoe het met de regeling over het
gezag van gewijsde is gegaan.
Zoals reeds opgemerkt, was de regeling van het gezag van gewijsde
bij het bewijsrecht in de titel Van vermoedens ondergebracht, en
wel in artikel I954 B.W., hetwelk ontleend is aan artikel I35I C.C.
Evenals in de C.C.levert het gezag van gewijsde een onwederlegbaar
vermoeden op. Dit zal in verband hebben gestaan met de in het Romeinse recht geldende regel : res judicata pro veritate habetur. Maar
aldus werd toch te veel op de achtergrond geschoven een andere regel
in het Romeinse recht : ne bis in idem. Het gezag van gewijsde strekt
zich dus veel verder uit dan tot de bewijsrechtelijke sfeer.
In het R.O. is de bepaling omtrent het gezag van gewijsde zaak
dan ook, evenals in het voorstel van de Staatscommissie, geheel uit
het bewijsrecht gelicht en overgebracht naar de afdeling Van vonnissen
in het algemeen in de eerste titel van het eerste hoek Rv. Toevallig
was daar artikel 67 open, dat in I896 was vervallen, en in dit artikel
is nu de desbetreffende bepaling opgenomen.
In het R.O. wordt nu voorgesteld, artikel 67 lid I aldus te doen
luiden, dat beslissingen aangaande de rechtsbetrekking in geschil,
vervat in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, in een ander geding
tussen dezelfde partijen bindende kracht hebben, en dan in lid 2 te
bepalen dat onder partijen mede worden begrepen de rechtver107

krijgenden onder algemene of bijzondere titel, tenzij uit de wet het
tegendeel volgt.
In artikel 67 lid I valt de nadruk dus niet meer, zoals in artikel
I954 B.W., op de identiteit van de gevorderde zaak en van de oorzaak
waarop de eis berust, maar op de identiteit van de rechtsbetrekking
waarover is beslist. Zoals in de Memorie van Toelichting wordt vermeld, is dit grotendeels in overeenstemming met de tegenwoordig
in Nederland heersende rechtsopvattingen omtrent de betekenis van
artikel I954 B.W. (I). Wanneer dus een vordering wordt toegewezen
of afgewezen op andere gronden dan die aangaande de rechtsbetrekking waarop in een later geding beroep wordt gedaan, zal deze
rechtsbetrekking, evenals trouwens bij de toepassing van het huidige
artikel, in dat latere proces opnieuw ter sprake kunnen komen; zelfs,
naar uit de Memorie van Toelichting valt af te leiden, wanneer de
rechter in de oorspronkelijke zaak nag ten overvloede over de rechtsbetrekking heeft geoordeeld, maar zijn beslissing hierop niet heeft
doen steunen.
Oak kan volgens de Memorie van Toelichting geen beroep op
gewijsde zaak worden gedaan, wanneer de beslissing waarin de rechtsbetrekking is vastgesteld in oneigenlijke rechtspraak is gegeven dan
wel louter over feiten of wetsuitlegging loopt (2). Het eerste acht ik
juist, want in het algemeen is de oneigenlijke rechtspraak te summier
om een partij aan een daarin vastgestelde rechtsbetrekking in een later
geding gebonden te achten, zij het dat het wenselijk zou zijn geweest
dit in artikel 67 lid I tot uitdrukking te brengen. Dat evenwel beslissingen Iauter over feiten of wetsuitlegging partijen niet zouden
binden, komt mij onduidelijk voor. Mag dan de wederpartij van hem
die op het gezag van gewijsde zaak beroep doet, in een later geding
nag feiten bewijzen, die aan dat gezag afbreuk kunnen doen? En
wanneer in een later proces moet aangevoerd dat in het geding waarin
de rechtsbetrekking is vastgesteld de wet onjuist is geinterpreteerd,
is dan, wanneer deze stelling juist is, het gezag van de eerste beslissing
vervallen? Nag een stap verder, en dan zou oak na wetswijziging het
gezag van een gewijsde dat op de oude wet steunt niet meer gelden.
Het komt mij dan oak voor, dat oak beslissingen over louter
feiten of over wetsuitlegging steeds bindend voor partijen behoren
te zijn. Dat strookt oak met de tekst van het voorgestelde artikel
67 Rv.
Zoals opgemerkt, geldt de bindende kracht van een gewijsde
volgens artikel 67 lid 2 oak de rechtverkrijgenden onder algemene of
bijzondere titel, tenzij uit de wet het tegendeel volgt. Als voorbeeld
van deze uitzondering noemt de Memorie van Toelichting het geval,
dat rechtverkrijgenden een beroep kunnen doen op de bescherming
(1) M.v. T., biz. 22 e.v. op artikel 67 Rv.
(2) Ibidem.
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welke de wet hun in bepaalde gevallen verleent wanneer zij te goeder
trouw zijn (1).
Ten slotte client nag vermeld dat een derde lid van het nieuw
voorgestelde artikel 67 Rv. bepaalt, dat het gezag van gewijsde niet
ambtshalve wordt toegepast. Dit is in artikel 1954 B.W. niet uitdrukkelijk voorgeschreven, maar deze bepaling is in overeenstemming
met het in de Nederlandse doctrine en jurisprudentie ingenomen
standpunt.
47· In de afdeling Van vermoedens komt in het B.W. onder
artikel 1957 ook een bepaling voor, dat vonnissen betrekkelijk de
staat van personen - verder oak staatvonnissen genoemd - gewezen tegen degene die wettelijk bevoegd was om de eis tegen te
spreken, tegen een ieder van kracht zijn. In het R.O. wordt voorgesteld deze bepaling te laten vervallen, zoals oak reeds het oordeel
van de Staatscommissie was. Dit wordt aldus gemotiveerd, dat
vonnissen betrekkelijk de staat van personen constitutieve vonnissen
zijn, die ,een nieuwe rechtstoestand in het leven roepen tussen
degene over wier familierechtelijke betrekking door hen geding werd
gevoerd"; dat deze vonnissen oak tegenover derden gelden, althans
voor zover deze er niet door worden benadeeld in hun rechten, maar
dat deze feitelijke werking iets anders is dan de bindende kracht die
het gewijsde voor partijen heeft in een ander geding (2). De Memorie
van Toelichting gaat dus als het ware uit van een feitelijke binding
van constitutieve vonnissen jegens derden, evenals bij voorbeeld,
bij de ontbondenverklaring of de nietigverklaring van een overeenkomst.
Ik acht echter mijnerzijds de stelling, dat ieder staatvonnis een
constitutief vonnis is, aanvechtbaar. Wanneer, om een voorbeeld te
noemen, een proces wordt gevoerd over de vraag, of een stichting
aan de wettelijke voorschriften voldoet en dus rechtspersoonlijkheid
heeft, en de stichting niet in dat geding partij is, dan zal een beslissing,
dat de stichting geen rechtspersoon is, haar niet binden, al is dit ook
een staatvonnis (3).
Maar al deel ik de door de Regering in haar Memorie van Toelichting gehuldigde opvatting niet, dan neemt dit tach niet weg, dat
ik er geen bezwaar in zie, dat de huidige bepaling omtrent staatvonnissen komt te vervallen. Inderdaad heeft een staatvonnis meermalen zodanige feitelijke werking, dat het in een later geding gebondenheid van de rechter aan dat vonnis doet ontstaan, die het hem
niet meer mogelijk maakt van de vroegere beslissing af te wijken,
(r) M.v. T., biz. 23 op artikel 67 Rv.
(2) Ibidem.
(3) Zie: Adv.-gen.LANGEMEYER, bij H.R.,2maart1956,
Raad kwam aan deze vraag niet toe.

N.J., 1956,nr. 199.DeHoge
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wanneer andere partijen in het latere proces zijn betrokken. Als
voorbeeld noem ik de beslissing over een vordering tot echtscheiding
of tot scheiding van tafel en bed. Het is zelfs een voordeel van de
schrapping van artikel 1957 B.W. dat de rechter daardoor vrij wordt
te beoordelen, of een bepaald staatvonnis in een later geding dat
door een of meer andere partijen wordt gevoerd, deze partijen al dan
niet bindt. Hij kan zulks van de omstandigheden en van de aard van
het staatvonnis laten afhangen. Het enige gevaar is, dat de rechter
op grond van het in de Memorie van Toelichting vermelde ieder staatvonnis als een constitutief vonnis zou gaan aanmerken en op die
grond steeds een binding voor derden zou aannemen, maar dit gevaar
acht ik slechts klein. De rechter zal zeker op de omstandigheden
letten en zich zo nodig losmaken van voormelde niet geheel juiste
uitlating in de Memorie van Toelichting.

48.

Zo kom ik dan nu tot de bewijskracht van een strafvonnis,
die wel in het R.O. bij het bewijsrecht wordt geregeld, en ook inderdaad een zuiver bewijsrechtelijk aspect heeft. In het huidige recht
hebben daarop betrekking de artikelen 1955 en 1956 B.W., waarvan
artikel 1955 inhoudt, dat een arrest of vonnis in kracht van gewijsde
gegaan, waarbij iemand wegens enig feit tot straf is verwezen, in een
burgerlijk geschil- als bewijs van clat feit -zal- worden- aangenomen,behoudens tegenbewijs, en artikel 1956, dat ingeval iemand van een
aan hem ten laste gelegd feit is vrijgesproken, die vrijspraak bij de
burgerlijke rechter niet kan worden ingeroepen om een eis tot schadevergoeding af te weren. Deze bepalingen zijn niet aan het Franse
recht ontleend, maar aldus bij een wet van 26 april r884 (Staatsblad,
nr. 93) in het B.W. opgenomen, nadat tevoren regels van die strekking in het destijds geldende Wetboek van Strafvordering voorkwamen.
Zoals onder nr. 46 vermeld, zijn ook deze bepalingen onder de
titel Van vermoedens opgenomen en inderdaad is het mogelijk de beslissing in een strafvonnis als een vermoeden in een burgerlijk geding
te beschouwen. Maar het R.O. spreekt niet meer over vermoedens, en
een strafvonnis is op zichzelf ook een geschrift. Zo heeft de Regering
de regeling van de bewijskracht van een strafvonnis naar de afdeling
over geschriften overgebracht. Geheel zuiver is dit niet, want een
strafvonnis kan in zeer veel gevallen ook mondeling worden gewezen,
zelfs zijn er aanmerkelijk meer mondelinge dan schriftelijke strafvonnissen. En het is de vraag of het proces-verbaal van de zitting van
de strafrechter, voor zover daarin de gegeven uitspraak wordt genotuleerd, welk proces~verbaal zelf geen vonnis is, wel als een vonnis
in de zin van het desbetreffende artikel 186 van de vijfde afdeling A
kan worden beschouwd.
Van veel belang vind ik dit overigens niet, want niet beslissend is,
in welke afdeling de bepaling is ondergebracht, maar de inhoud van
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de bepaling zelf. En blijkens de tekst van artikel I86 is kennelijk
bedoeld het artikel van toepassing te doen zijn op ieder strafvonnis
ongeacht of dit schriftelijk dan wel mondeling is gewezen. Ik neem
dus aan dat aan processen-verbaal van de zitting waarin de uitspraak
van een bepaald vonnis is genotuleerd, dezelfde bewijskracht toekomt
als aan een schriftelijk vonnis.
In het R.O. komt niet meer de bepaling van artikel 1956 B.W.
voor, dat aan een vrijsprekend vonnis geen bewijskracht kan worden
ontleend. Dit zou geheel overbodig zijn, want een wet die vermeldt
welke geschriften bewijs opleveren, behoeft niet daarnaast nag eens
tot uitdrukking te brengen, dat een bepaald met name genoemd geschrift geen bewijsmiddel is.
Daarentegen was het wei nodig te regelen, welke strafvonnissen
bewijs opleveren. Daarom is artikel I955 B.W. gehandhaafd, met die
verstande dat de inhoud die sterk was verouderd, is gemoderniseerd.
Het in het R.O. voorgestelde artikel I86 houdt in, dat een in
kracht van gewijsde gegaan op tegenspraak gewezen vonnis, waarbij
de Nederlandse strafrechter bewezen heeft verklaard dat iemand een
feit heeft begaan, dwingend bewijs van dat feit oplevert. Het gebruik
van de term dwingende bewijs brengt mede dat volgens artikel I78,
evenals in het huidige recht, tegenbewijs steeds is toegelaten.
Bij een vergelijking tussen het huidige artikel I955 B.W. en
artikel I86 R.O. blijkt, dat de Regering de navolgende wijzigingen
van artikel I 955 voorstelt :
a. Niet meer beslissend zal zijn, of de betrokkene bij het strafvonnis tot straf is veroordeeld, maar welk feit daarin bewezen is
verklaard. Het doet dus niet meer ter zake, welke gevolgen de strafrechter aan het bewezen verklaarde feit heeft verbonden, maar aileen
wat hij feitelijk heeft vastgesteld. Anders dan onder de huidige wet
doen de op de bewezenverklaring volgende beslissingen van de
strafrechter omtrent de strafbaarheid van het feit, de strafbaarheid
van de verdachte en de op te leggen straf dus aan de toepasselijkheid
van artikel I86 R.O. niets af. Zelfs bij een ontslag van rechtsvervolging leveren de in het strafvonnis bewezen verklaarde feiten
dwingend bewijs in de zin van artikel 186 op ; anders dan thans het
geval is (I).
Het voorstel van de Staatscommissie was te dezen nag in de
geest van artikel 1955 B.W.
Zoals dit beginsel geredigeerd is, kan het wel eens na invoering
van het ontwerp-bewijsrecht als wet tot moeilijkheden aanleiding
geven. Ik denk daarbij aan gevallen van ontslag van rechtsvervolging
wegens niet strafbaarheid van het feit of van de verdachte, en wat dit
laatste betreft met name aan het geval dat het ontslag van rechts-

(1) Zie laatstelijk : H.R.,
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april 1969, N.j., 1969, nr. 290.
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vervolging wordt uitgesproken wegens afwezigheid van alle schuld
bij de verdachte, of wat in wezen op hetzelfde neerkomt wegens zijn
ontoerekenbaarheid waardoor hij ook niet aansprakelijk is voor de
door hem gepleegde onrechtmatige daad ontstane schade (1). Vallen
ook dergelijkefaits d'excuse onder de in artikel 186 opgenomen regeling van de bewijskracht van strafvonnissen? Volgens de tekst (,dat
iemand een feit heeft begaan") is dit niet het geval, maar het zou
onredelijk zijn de betrokkene dan niettemin, nadat de strafrechter
zulks al heeft aangenomen, met het bewijs te belasten, dat er bij hem
geen schuld zou hebben bestaan, ofwel dat hij ten tijde van het plegen
van het feit ontoerekenbaar was. Het voorstel van de Staatscommissie die als voorwaarde stelde voor het toekennen van dwingende
bewijskracht aan een strafvonnis dat een straf of maatregel was opgelegd, is dan ook wel begrijpelijk. Het zou wellicht nuttig zijn, de
dwingende bewijskracht van strafvonnissen in ieder geval uit te
breiden tot feitelijke beslissingen omtrent de strafbaarheid van het
feit en van de verdachte. Uitbreiding tot juridische beslissingen, bij
voorbeeld over de vraag of het bewezenverklaarde onder een strafbepaling valt, komt mij daarentegen ongewenst voor, omdat het
begrip onrechtmatige daad veel ruimer is en daaronder vele feiten
zijn begrepen die niet strafbaar zijn.
b. Anders dan de Staatscommissie had voorgesteld beperkt
artikel r86 van het R.O. de dwingende bewijskracht van strafvonnissen tot die welke op tegenspraak zijn gewezen. Gelet op de betekenis
van een strafvonnis voor een civiel geding, is dit wel begrijpelijk.
Het kan meermalen voorkomen, dat het een verdachte onmogelijk
of vrijwel onmogelijk is voor de strafrechter te verschijnen, en dan
kan diens vonnis een groat nadeel voor hem opleveren. T och vraag
ik mij af, of deze beperking haar doel niet voorbijschiet. Want ik zie
het onder deze omstandigheden herhaaldelijk gebeuren, dat iemand
die door een overtreding van geringe betekenis belangrijke schade
heeft veroorzaakt en dus enerzijds op een geringe geldboete en anderzijds op de instelling tegen hem van een vordering tot vergoeding van
een hoog bedrag aan schade kan rekenen, opzettelijk op de strafzitting
wegblijft ten einde te voorkomen, dat er een vonnis tegen hem wordt
uitgesproken hetwelk in het civiele geding dwingende bewijskracht
tegen hem oplevert. Nu is het gelukkig in Nederland steeds gemakkelijker om als belanghebbende partij de beschikking te krijgen over de
op een strafzaak betrekking hebbende stukken, zodat men deze in het
civiele proces kan gebruiken, maar deze stukken missen dwingende
bewijskracht. lk vraag rnij dan ook af, of het niet beter zou zijn de
hier bedoelde beperking wat genuanceerder te redigeren.
c. Eveneens in afwijking van hetgeen de Staatscommissie had
(I) Zie : AssER-RUTTEN, Verbintenissenrecht, derde uitg., blz. 441 e.v., met de aldaar aangehaalde doctrine en jurisprudentie.
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oorgesteld is de dwingende bewijskracht van een strafvonnis in
voege, als hierboven omschreven, verder beperkt tot die welke door
de Nederlandse strafrechter zijn gewezen. Dit is ook thans reeds de
opvatting van de Nederlandse jurisprudentie, zij het dat de Nederlandse rechter zich wel dikwijls vrij acht aan buitenlandse strafvonnissen vermoedens te ontlenen (1). In zover zal dus, wanneer deze
bepaling van het R.O. in de nieuwe wet wordt gehandhaafd, erweinig
verandering in de bestaande praktijk komen : de rechter zal ook dan
krachtens zijn algemene bevoegdheid vrij zijn om uit een buitenlands
strafvonnis bewijs af te leiden. Alleen is er in dat geval geen sprake
van dwingend bewijs.
Ik zie in de te dezen besproken beperking dan ook geen enkel
bezwaar.
d. De huidige wet vermeldt niet, tegenover wie een strafvonnis
bewijs oplevert. De Staatscommissie had voorgesteld nog deze beperking toe te voegen, dat een strafvonnis aileen tegenover de betrokkene en zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel dwingend
bewijs zou opleveren, en wel van het feit ter zake waarvan aan de
betrokkene een straf of maatregel was opgelegd. Hoewel de Nederlandse jurisprudentie reeds geruime tijd heeft aangenomen, dat de in
art. 1955 bedoelde bewijskracht van een strafvonnis ook tegen derden
geldt (2), was de Staatscommissie van mening, dat het voldoende
was het strafvonnis tegenover anderen dan de veroordeelde en diens
rechtverkrijgenden onder algemene titel als vrij bewijs aan te merken (3)
De Regering heeft deze beperking niet overgenomen. Zij voelde
er meer voor, dat in strafvonnissen bewezen verklaarde feiten ook
tegenover derden dwingend bewijs zouden opleveren. De argumentatie van de Staatscommissie dat er niet voldoende grond zou bestaan
om de dwingende bewijskracht van een strafvonnis niet van toepassing
te doen zijn ten aanzien van rechtverkrijgenden onder bijzondere titel
en van derden, was dan ook wel erg zwak. Ook praktisch komt het
standpunt van de Regering mij juister voor, en terecht wees de Regering op de bemoeilijking van de bewijslevering, welke uit het voorstel van de Staatscommissie zou kunnen voortvloeien, tegen werkgevers, ouders en voogden en de andere in artikel 1403 B.W. (art.
1384 C.C.) genoemde personen, alsmede tegen de verzekeraars die
krachtens de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen rechtstreeks door het slachtoffer worden aangesproken (4).
Ik acht het dan ook een gelukkig idee, dat de Regering de te dezen
door de Staatscommissie voorgestelde beperking niet heeft over(I) Zie : AssER-VERDAM, o.c., biz. 380, met de aidaar aangehaaide jurisprudentie.
(2) Zie o.m. : H.R., IS april I904, W., 8o6I; - Amsterdam, 30 juni I938,
N.j., I938, nr. IOSS·
(3) Rapport van de Staatscommissie, biz. 32 op artikel I86, in het R.O. op biz. 37
overgenomen.
(4) M.v. T., biz. IS op artikei I86.
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genomen en de dwingende bewijskracht van in strafvonnissen bewezen verklaarde feiten tegenover een ieder heeft willen Iaten gelden.
Al staat dit beginsel niet met zoveel woorden in de tekst van artikel
186, de Memorie van Toelichting heft elke twijfel die de tekst nog zou
kunnen wekken, door haar duidelijke bewoordingen op.

HOOFDSTUK V

GETUIGENBEWIJS
EN VOORLOPIGE GETUIGENVERHOREN
49· De afdeling welke in het R.O. genoemd wordt zesde afdeling
heeft betrekking op het bewijs door getuigen en draagt kortweg de
titel Getuigen. Daarop volgt een zesde afdeling A over voorlopige getuigenverhoren, welke naar mijn mening het beste in dit zelfde
hoofdstuk V kunnen behandeld worden.
Het zijn met name de bepalingen over het getuigenbewijs welke
zonder voldoende verantwoorde gronden over het B.W en het Wb.
v. B. Rv. verspreid zijn, en in het laatstgenoemd wetboek zelfs over
verschillende plaatsen, evenals trouwens in het Belgische en het
Franse recht (x). In het Wb. v. B. Rv. worden namelijk regels voor de
kantongerechtsprocedure gegeven, en in een geheel andere afdeling
weer deels dezelfde en deels speciale regels voor de rechtbankprocedure.
De afdeling in het R.O. die aan het bewijs door getuigen is
gewijd is de langste van omvang geworden, en telt met inbegrip
van de 6 artikelen die het voorlopig getuigenverhoor regelen 29 artikelen. Een deel van de bepalingen bevat formele voorschriften. Over
deze formele bepalingen zal ik slechts kort zijn en onder nr. 61 e.v.
alleen die behandelen welke van meer algemene betekenis zijn.
Er worden evenwel ook meerdere wijzigingen van meer principieel belang voorgesteld, en daarbij client Ianger stilgestaan. De
hier bedoelde wijzigingen vloeien mede voort uit het streven om aan
de rechter zo veel mogelijk vrijheid toe te kennen.
so. Dit streven komt al reeds dadelijk tot uiting in de schrapping
van de bepalingen omtrent de onbekwaamheid van getuigen. Er komen
in het R.O. slechts twee reminiscenties aan die onbekwaamheid casu
quo onbevoegdheid voor, te weten, dat volgens artikel 187a R.O.
partijen zelf niet als getuigen mogen worden gehoord, waarover de
huidige wet zwijgt, maar hetgeen toch over het algemeen wordt aangenomen en dat in artikel 199 lid 3 R.O. speciale bepalingen zijn
(1) Artikel 1315 e.v. C.C., artikel 34 e.v. Proc. en artikelen 252 e.v. Proc.
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opgenomen ten aanzien van getuigen die de betekenis van de eed
niet voldoende kunnen beseffen of wel de leeftijd van zestien jaren
nog niet hebben bereikt.
a. Met betrekking tot het voorschrift dat partijen niet zelf als
getuigen mogen worden gehoord had de Staatscommissie aan de hand
van het oordeel van gezaghebbende schrijvers voorgesteld slechts
personen die anders dan in hoedanigheid in het geding zijn, als onbekwaam aan te merken om getuigenis af te leggen (I), maar de
Regering was van mening, dat dit veel te beperkt was. Zo heeft zij
in artikel I 87a R. 0. voorgesteld, dat als getuige niet kan optreden
een persoon die zelf als partij gebonden wordt door de afloop van
het geding, noch degene die krachtens wet of statuten bevoegd is
voor de partij te beslissen of mede te beslissen over het voeren van
het geding. De Regering achtte ook ten aanzien van hen die voor de
partij over het voeren van het geding mogen beslissen of medebeslissen, het gevaar te groat, dat zij als getuige niet voldoende onbevangen zouden zijn (2).
De door de Regering voor artikel I 87a gekozen redactie brengt
mede, dat iedere procespartij die in hoedanigheid optreedt en iedere
bestuurder van een rechtspersoon onbekwaam is als getuige op te
treden. Zij hebben immers allen een beslissingsrecht of medebeslissingsrecht over het voeren van het geding. Hetzelfde geldt voor
commissarissen van een naamloze vennootschap, wanneer deze
krachtens de statuten mede over het voeren van het geding moeten
beslissen. In de Memorie van Toelichting wordt dit met name vermeld. Maar hetzelfde geldt ook voor de kantonrechter, die krachtens
artikel 349 respectievelijk artikel 249 j 0 349 B.W. (nieuw) moet
medebeslissen, of de voogd casu quo de vader voor de rninderjarige
een rechtsvordering mag instellen dan wel in beroep mag gaan. Het
geldt eveneens voor de rechter-commissaris in een faillissement, die
krachtens artikel68lid 2 van de Faillissementswet in andere gedingen
dan in verificatiegeschillen moet medebeslissen, of de curator in
rechte mag optreden. Het geldt ook voor een gemeenteraadslid in
de gevallen dat de gemeenteraad over het voeren van een geding
moet beslissen. Ik vraag mij af, of dit niet te ver gaat.
Blijkens de redactie van artikel I87a komt het er, wanneer meerdere personen samen over het voeren van een geding moeten beslissen, niet op aan, of de betrokkene daadwerkelijk aan de beslissing
heeft medegewerkt, maar is het alleen van belang, of hij daartoe
bevoegd was. In deze gevallen zullen zelfs zij, die tegen het voeren
van het geding hebben gestemd, niet als getuige mogen optreden.
b. Ten aanzien van hen die de betekenis van de eed niet voldoende kunnen beseffen of de leeftijd van zestien jaren nog niet
(r) M.v. T., biz. r6 op artikel 187 a.
(2) M.v. T., biz. IS e.v. op artikel 187 a.
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hebben bereikt, bepaalt artikel I99 lid 3 R.O., dat deze personen,
zonder te worden beedigd, moeten worden aangemaand, de gehele
waarheid en niets dan de waarheid te zeggen, en dat, in geval het bewijs mede wordt aangenomen op de verklaring van een zodanige getuige het vonnis daarvan in het bijzonder reden geeft. Dit voorschrift
is ontleend aan het op I januari I 926 in werking getreden Wetboek
van Strafvordering, en komt ook vrijwel overeen met de in dat wetboek
gebezigde terminologie (I). In zover is het R.O. echter weer moderner, dat in artikel 2 I 6 lid 2 van het W etboek van Strafvordering nog
is bepaald, dat de oorzaak van het niet voldoende beseffen van de
betekenis van de eed een gebrekkige ontwikkeling of een ziekelijke
stoornis van de geestvermogens moet zijn, en het R.O. daarvan niet
rept. Het R.O. is in dit opzicht dus weer algemener. De beslissing,
of dit het geval is, ligt bij de rechter die de getuige voor zich krijgt.
De aan artikel 268 Proc. ontleende bepaling van artikel I947
B.W., waarin en de bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, en de
echtgenoot en de gewezen echtgenoot onbekwaam worden verklaard
om getuigenis af te leggen, behoudens - wat de verwanten, dus niet
wat de echtgenoot en gewezen echtgenoot betreft - in bepaalde met
name genoemde gedingen, vervalt dus geheel. Evenals in strafzaken
kan volgens het R. 0. ieder als getuige in een geding worden gehoord, die niet volgens artikel I 87a als partij wordt aangemerkt.
Er is ook geen enkele aanleiding voor een beletsel, de naaste
bloed- en aanvervanten, de echtgenoot en de gewezen echtgenoot
als getuige te horen, indien zij daartoe bereid zijn, nu de rechter toch
geheel vrij is, aan hun verklaringen de waarde toe te kennen die hem
juist voorkomt.
5I. Het is nuttig er op te wijzen, dat de mogelijkheid om getuigen te wraken, die nog in de artikelen 270 en 282 e.v. Proc. te
vinden is, reeds bijna so jaar geleden in de Nederlandse wet is geschrapt (2).
52. Uiteraard moest de mogelijkheid blijven bestaan, dat een
getuige zich van het afleggen van een getuigenverklaring kan verschonen. In de huidige wet is in artikel I946 B.W. deze bevoegdheid
toegekend aan twee groepen (3) :
a. aan de bloed- en aanverwanten van een der partijen of van
de echtgenoot; in de rechte linie onbeperkt en in de zijlinie in de
tweede graad, voor zover deze verwanten niet reeds krachtens artikel
I947 B.W. onbekwaam zijn om als getuige op te treden;
(1) Vgl. : artikel 216 lid 2 j 0 , artikel 284 lid 2 j 0 , artikel 360 van het Nederlandse
Wetboek van Strafvordering.
(2) Het geschiedde bij de wet van 22 juni 1923, Staatsblad nr. 280.
(3) Artikel 1946 B.W. verrneldt hieromtrent drie groepen, maar de eerste twee
groepen kunnen worden samengevat op de wijze als onder a wordt gedaan.
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b. aan hen die uit hoofde van hun stand, beroep of wettige
betrekking tot geheimhouding verplicht zijn, doch zulks alleen en bij
uitsluiting nopens hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zodanig
is toevertrouwd.
53· Bij de eerste groep zijn nu ook gevoegd de echtgenoot en
de gewezen echtgenoot. Daar zij onder het huidige recht onder alle
omstandigheden onbekwaam zijn om getuigenis af te leggen, hetgeen
in de loop der jaren bij elke beperking van de onbekwaamheid voor
bepaalde gedingen steeds is gehandhaafd, was het tot dusverre niet
nodig een verschoningsrecht ten aanzien van hen te regelen. Thans
was dit echter wel nodig.
Voorts wordt alleen maar van verwanten tot en met de tweede
graad gesproken. Overgrootouders en achterkleinkinderen hebben
dus geen verschoningsrecht. Zij zullen oak wel praktisch nooit als
getuige worden opgeroepen.
In artikel 188 lid 2 sub a is het verschoningsrecht van de eerste
groep, die ik eenvoudigheidshalve maar de verwanten zal blijven
noemen, in zoverre beperkt, dat dit recht niet kan worden ingeroepen,
wanneer de partij met wie zij in een in het antwerp omschreven
familierelatie staan, in hoedanigheid optreedt. Deze beperking was
niet door de Staatscommissie voorgesteld, maar de Regering ·vond
haar wenselijk. Uit de Memorie van Toelichting blijkt, dat de Regering daaronder ook wil laten vallen de verwanten van bestuurders
(organen) van rechtspersonen en commissarissen die statutair over
het voeren van het geding mochten beslissen of medebeslissen. Oak
in de gevallen dat deze personen zelf als procespartij niet als getuige
mogen optreden, wil de Regering dus aan de verwanten van hen
geen verschoningsrecht toekennen (1).
De huidige jurisprudentie is van een andere opvatting; zij
meent dat onder de thans vigerende wet voor de vraag, of iemand
onbekwaam is als getuige op te treden dan wel, als verwant, beroep
op verschoningsrecht kan doen, onder partij mede moet worden
verstaan het orgaan van een rechtspersoon, alsmede de partij die in
hoedanigheid optreedt (2).
De mening van de Regering dat aan de verwanten van de bestuurders van rechtspersonen geen verschoningsrecht behoort te
worden toegekend, deel ik mijnerzijds niet. En evenmin acht ik juist
hetgeen de Regering tot motivering hiervan aanvoert. In de Memorie
van Toelichting wordt namelijk opgemerkt, dat het gevaar, dat de
(I) M.v. T., biz. 16 op artikel 188.
(2) Zie: H.R., 19 januari 1922, N.J., 1922, 319; W., 10863; - H.R., 19 mei
1922, N.J., 1922, 863; W., 10904; - H.R., 26 januari 1928, N.J., 1928, 671; W.,
I1786; - H.R., 9 januari 1942, N.J., 1942, nr. 302; - H.R., 20 maart 1964, N.J., 1964,
nr. 413; - zie ook : het recente arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage, IS januari
1969, N.J., 1970, nr. 69.

117

verwanten van degene die in hoedanigheid in het geding staat, niet
voldoende onpartijdig zijn, minder groat is dan dit met de partij in
hoedanigheid zelf het geval is. Mijn bezwaar is nu, dat de Regering
met betrekking tot het verschoningsrecht naar mijn oordeel een
verkeerd criterium aanlegt. Het recht om zich uit hoofde van een
familierechtelijke betrekking te verschonen vindt namelijk niet zijn
grondslag in het objectieve aspect of er gevaar bestaat dat een getuige
niet voldoende onpartijdig zal zijn, maar in het subjectieve aspect dat
er gevaar bestaat voor een ernstig gewetensconflict bij de getuige.
En dat gevaar bestaat even sterk of nagenoeg even sterk bij de verwanten van een bestuurder van een procederende rechtspersoon als
bij de verwanten van een voor zich procederende partij; zelfs niet
alleen in geval er sprake is van een kleine familievennootschap.
Ik acht, het onder nr. soa over artikel r87a behandelde mede in
aanmerking genomen, dan oak alleen een uitsluiting van het verschoningsrecht op haar plaats voor de verwanten van hen die in hoedanigheid optreden en van niet-bestuurders van rechtspersonen die
mede over het voeren van het geding moeten beslissen. Voor hen is
het gevaar voor een gewetensconfl.ict inderdaad veel kleiner.
Het R.O. beperkt in artikel r88 lid 3 het verschoningsrecht voor
de verwanten van een partij nag in een tweede opzicht, te weten dat
dit recht niet kan worden -ingeroepen in V"erschillende met name_ ge~
noemde familierechtelijke gedingen; evenwel met deze uitzondering,
dat ouders en kinderen van echtgenoten zich in gedingen tussen deze
echtgenoten tot echtscheiding en tot scheiding van tafel en bed weer
wel kunnen verschonen. Deze restrictie is thans reeds in artikel
827lid 1 Rv. opgenomen; welk lid komt te vervallen. Oak in artikelen
1947 lid 3 j 0 1946 van het huidige B.W. wordt in bepaalde familierechtelijke processen het verschoningsrecht uitgesloten ; zelfs oak in
arbeidszaken, hetgeen in het R.O. niet is overgenomen.
54· Wat de onder nr. 52b vermelde groep betreft wil ik vooropstellen dat een verschoningsrecht uit hoofde van ambt, beroep of
betrekking, verder door mij het beroepsgeheim te noemen, zowel
absoluut als relatief kan worden toegekend. Het verlenen van een
absoluut beroepsgeheim betekent, dat de nadruk wordt gelegd op het
vettrouwelijk karakter van het ambt, het beroep of de betrekking, en
dat de betrokkene over alles wat hij als zodanig verneemt mag zwijgen.
De enige beperking is dan dat hij van het feit door zijn ambt, beroep
of betrekking kennis draagt. Zo geldt zelfs een absoluut beroepsgeheim bij voorbeeld niet voor een medicus, die bij een aanrijding tegenwoordig is voor wat betreft hetgeen hij met betrekking tot die aanrijding heeft gezien.
Een relatief beroepsgeheim daarentegen heeft deze betekenis,
dat voor een beroep daarop niet voldoende is dat de betrokkene
- verder te noemen de ambtsdrager - het voorgevallene in zijn
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ambt, beroep of betrekking heeft waargenomen, maar dat daartoe
tevens nodig is, dat hetgeen hij waarnam van vertrouwelijke aard is.
Bij een relatief beroepsgeheim valt dus mede de nadruk op het vertrouwelijk karakter van hetgeen aan de ambtsdrager is medegedeeld
of van hetgeen hij heeft gezien.
Dit kan met een voorbeeld verduidelijkt worden, nl. het geval
dat partijen, eventueel na lange onderhandelingen tussen haar advocaten, in tegenwoordigheid van die advocaten of in tegenwoordigheid
van een notaris een overeenkomst sluiten. Wanneer zulk een overeenkomst dan later door een dier partijen wordt betwist, dan wellater
geschil omtrent de inhoud ontstaat, kunnen de vorenbedoelde advocaten en notaris zich verschonen wanneer zij een absoluut beroepsgeheim hebben, en wel reeds uit hoofde van hun functie. Wanneer
het beroepsgeheim daarentegen slechts relatief is, dan komt aan vorenbedoelde advocaten en notaris tegenover deze partijen geen beroepsgeheim toe omdat hun tegenwoordigheid bij het afsluiten van de
overeenkomst of hun daarbij in tegenwoordigheid van beide partijen
verleende medewerking geen vertrouwelijk karakter heeft. Dan gaat
het niet om iets wat hun is toevertrouwd.
De Nederlandse jurisprudentie neemt onder de huidige wetgeving in het algemeen aan, dat het beroepsgeheim relatief is, waartoe
de onder nr. 52b weergegeven redactie van artikel 1946 lid 2, sub
3° B.W. ook alle aanleiding geeft (1).
De Staatscommissie had evenwel in haar rapport een ruimere
redactie voorgesteld, namelijk dat het verschoningsrecht algemeen
zou worden toegekend aan hen die tot geheimhouding verplicht zijn
uit hoofde van hun ambt, beroep of betrekking omtrent hetgeen hun
in die hoedanigheid is bekend geworden. En in haar bij haar antwerp
gevoegde Memorie van Toelichting had zij als haar bedoeling te kennen
gegeven, dat de ambtsdragers het geheim zouden behoren te bewaren
van al hetgeen zij hebben vernomen, al is dit hun niet bepaaldelijk
toevertrouwd (2). Dit kwam dus praktisch neer op het toekennen van
een absoluut beroepsgeheim.
Het heeft mij zeer veel genoegen gedaan, dat de Regering dit
voorstel niet heeft overgenomen en in het R. 0. is teruggekeerd tot
het relatieve beroepsgeheim, zodat het verschonirtgsrecht slechts
geldt voor hetgeen aan een ambtsdrager in zijn hoedanigheid is toevertrouwd. Het absolute beroepsgeheim zou op talrijke moeilijkheden
(r) Zie Iaatstelijk : H.R., 12 december 1958, N.J., rg6r, nr. 270. In dit arrest werd
o.m. overwogen : ,dat wanneer een advocaat, door een client in de behandeling van enige
zaak betrokken, te dier zake besprekingen met een derde bijwoont, welke de strekking
hebben tussen de client en de derde een toestand te scheppen of te doen vaststaan met
rechtswerking 66k tegen die derde, deze strekking beiet de inhoud dier besprekingen ais
aan die advocaat toevertrouwd aan te merken".
(2) Rapport van de Staatscommissie, biz. 34 op artikei r88, in het R.O. op biz. 38
overgenomen.

zijn gestuit en in vele gevallen hoogst onredelijk werken, en zelfs het
vertrouwen van de justitiabelen in ambtsdragers kunnen ondermijnen, wanneer zij zich plotseling met een zwijgrecht zouden zien
geconfronteerd van iemand op wiens getuigenis zij in moeilijkheden
hadden gerekend en hadden mogen rekenen, omdat hetgeen waarover
zij een verklaring zouden wensen geen vertrouwelijk karakter had.
Voorts zou een absoluut beroepsgeheim medebrengen dat er meermalen akten zouden moeten worden opgemaakt en schriftelijke bevestigingen zouden moeten afgegeven welke in het maatschappelijk
verkeer niet gebruikelijk zijn. Ook zou zich dan weer een nieuwe
jurisprudentie moeten gaan ontwikkelen over de vraag, hoever de
strekking gaat van de woorden in die hoedanigheid is bekend geworden
en zou er in dit opzicht lange tijd rechtsonzekerheid zijn. En zoals
in de Memorie van Toelichting op het R.O. opgemerkt, kan niet gezegd
worden, dat de huidige jurisprudentie omtrent de draagwijdte van
het beroepsgeheim correctie behoeft (I).
Bij het toekennen van een absoluut beroepsgeheim zou bovendien een onverklaarbare discrepantie ontstaan met het omtrent het
beroepsgeheim in artikel 2 I 8 van het Wetboek van Strafvordering
bepaalde. In dit artikel wordt ook slechts een relatief beroepsgeheim
toegekend.
Een geheel andere vraag is, welke ambtsdragers zich op verschoningsrecht mogen beroepen. Dit staat geheel buiten de kwestie,
of het beroepsgeheim absoluut dan wel relatief moet worden toegekend. En ten aanzien van de vraag wie onder de in artikel I946
lid 2 sub 3° bedoelde ambtsdragers vallen, is de tendens, de woorden
ambt, beroep of betrekking steeds ruimer te interpreteren. Ook kan
geen bezwaar worden ingebracht tegen een ruime interpretatie van
het woord toevertrouwd.
Eveneens is de tendens om een geschil, of een bepaalde vraag
a1 dan niet moet worden beantwoord ter beslissing aan de feitelijke
rechter over te laten (2). Het is duidelijk, dat de feitelijke rechter
derhalve voorzichtig moet zijn, teneinde te voorkomen, dat misbruik
wordt gemaakt van het verschoningsrecht.
55· Het verschoningsrecht wordt in artikel I88 lid 4 R.O. nog
aan een derde groep toegekend, te weten aan hen die door het beantwoorden van een hun gestelde vraag zichzelf of een van hun bleedof aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn in de tweede of derde
graad of hun echtgenoot of vroegere echtgenoot aan het gevaar van
een strafrechtelijke veroordeling zouden blootstellen. Te dezen omvat
het verschoningsrecht dus zelfs bloed- en aanverwanten in de zijlijn
in de derde graad.
(1) M.v. T., biz. 16 op artikel x88.
(2) Zie laatstelijk : H.R., 20 juni 1968,
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N.J., 1968, nr. 332.

Dit beginsel komt niet in het B.W. of in het Wb. v. B. Rv. voor,
maar het is niet nieuw in de Nederlandse wetgeving. In het in 1926
in werking getreden Wetboek van Strafvordering is namelijk n
artikel 219 reeds eenzelfde bepaling opgenomen.
56. Als uitvloeisel van het boven onder nr. 12 vermelde streven
in het R.O., om de rechter zo veel mogelijk ook de vrijheid toe te
kennen om de waarde en de betrouwbaarheid van afgelegde getuigenverklaringen te beoordelen zijn, naast de onder nr. so behandelde
geschrapte onbekwaamheid van getuigen ook verschillende in het
huidige B.W. aan de rechter voor die beoordeling gegeven instructienormen niet gehandhaafd. Zo wordt in het R.O. voorgesteld te doen
vervallen de bepaling van artikel 1942 B.W., dat de verklaring van
een enkele getuige zonder enig nader middel van bewijs geen geloof
verdient (dit artikel wordt algemeen overbodig geacht), de bepaling
van artikel 1944 B.W., dat bijzondere meningen en gissingen, bij
redenering opgemaakt, geen getuigenissen zijn en de bepaling van
artikel 1945 B.W., houdende aanwijzingen voor de rechter, waarop
hij bij de beoordeling van geloofwaardigheid van een getuige in het
bijzonder moet letten.
De Hoge Raad had trouwens het begrip bijzondere meningen en
gissingen, zeals dat in artikel 1944 voorkomt, reeds sterk beperkt, en
in 1929 zelfs beslist, dat de verklaring van een getuige daten waarom
bij het lezen van een brief bij hem geen twijfel was gerezen aan de
juistheid van de inhoud, geen bijzondere mening of gissing was (1).
De schrapping van de voormelde bepaling van artikel 1942
B.W. omtrent de verklaring van een enkele getuige brengt mede, dat
de rechter zelfs aan de hand van de omstandigheden uit de verklaring
van slechts een getuige zal mogen afleiden, dat het opgedragen bewijs
geleverd is. Het spreekt vanzelf, dat dit een zwaarder verantwoordelijkheid op de rechter legt. Hij zal nog scherper op al het door partijen aangevoerde nauwgezet moeten letten, voordat hij een te bewijzen opgelegd feit door de verklaring van een getuige bewezen
acht.

57· Toch is aan de hier bedoelde vrijheid van de rechter in
artikel 187 R.O. nog een beperking opgelegd. Dit artikel 187 houdt
namelijk in, dat een getuigenverklaring slechts als bewijs kan dienen
voor zover zij betrekking heeft op een de getuige uit eigen waarneming bekend feit. De door de rechter voor het bewijs te bezigen
getuigenverklaringen moeten dus getuigenverklaringen in deze zin
ZlJn.

(1) H.R., 4 april 1929, N.J., 1929, 1344; - vgl. ook : H.R., 24 mei 1940, N.J.,
1941, nr. 421; - H.R., 26 november 1948, N.J., 1949, nr. 149·
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De Staatscommissie had ook een voorstel in deze geest gedaan
door in de door haar van getuigenissen gegeven definitie deze beperking
op te nemen.
De door de Staatscommissie en de Regering voor deze beperking
gegeven motivering (I) acht ik echter minder duidelijk. Bij het lezen
van deze motivering krijgt men namelijk de indruk, dat zij er minder
toe strekt om duidelijk te maken, waarom die beperking nodig wordt
geacht, dan om tot uitdrukking te brengen, waarom de voorgestelde
regel soepeler moest zijn dan de huidige bepalingen.
Bij de beoordeling van de strekking van de beperking moet men
ook letten op de Memorie van Toelichting van de Staatscommissie en
van de Regering met betrekking tot het deskundigenbewijs. De Staatscommissie had in artikel214 een definitie van het begrip deskundigenverklaringen voorgesteld, en in haar toelichting daarop tegenover de
verklaring van een getuige, die op uit eigen waarneming bekende
feiten moet berusten, de verklaring van een deskundige gesteld, die
een op kennis en ervaring berustend oordeel uitspreekt, dat kan steunen op bij zijn onderzoek waargenomen feiten (2), waarbij reeds door
de Staatscommissie werd opgemerkt, dat de grens moeilijk te trekken
was. De Regering heeft de definitie welke door de Staatscommissie
was voorgesteld, niet overgenomen, omdat, aldus de Memorie van
'I'oelichting, de. door de. Staatscommissie gegeven definitie van deskundigenverklaringen ook op vele getuigenverklaringen van toepassing is en de Nederlandse doctrine op het punt van de criteria
waarnaar een getuigenverklaring en een deskundigenverklaring
moeten worden onderscheiden, sterk verdeeld is (3).
Dit alles maakt de kwestie nog onduidelijker en men gaat zich zelfs
afvragen of de- volgens de Memorie van Toelichting op het R.O. als
materieelrechtelijk bedoelde - bepaling van artikel I 87, dat een
getuigenverklaring slechts als bewijs kan dienen voor zover zij betrekking heeft op aan de getuige uit eigen waarneming bekende feiten,
niet wat in de lucht hangt. Op zichzelf is de restrictie niet onjuist,
maar gelet op de in het R. 0. aan de rechter toegekende vrijheid om
alles wat een getuige verklaart op zijn waarde, dus ook op zijn intrinsieke waarde te beoordelen, had naar mijn oordeel beter ook aan
het oordeel van de rechter kunnen worden overgelaten, of een afgelegde verklaring naar het spraakgebruik als een getuigenverklaring
kan worden aangemerkt, dan wel de grenzen daarvan overschrijdt.
Het opnemen van de bepaling van artikel I87 R.O. in de wet kan,
gelet op hetgeen ik hierover opmerkte, in de toekomst tot moeilijkheden aanleiding geven.
(I) Respectievelijk : rapport van de Staatscommissie, biz. 32 op artikel I87 lid I,
in het R.O. op biz. 37 overgenomen, en M.v.T., biz. 15 op artikel 187.
(2) Rapport van de Staatscommissie, biz. 37 op artikel 214, in het R.O. op biz. 39
overgenomen.
(3) M.v. T., biz. I9 e.v.
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58. Ondanks van verschillende zijden daartegen gerichte kritiek
heeft een vonnis, waarbij bewijslevering door getuigen wordt opgedragen, verder het bewijsbevel te noemen, kennelijk het karakter van
een interlocutoir vonnis behouden. Al komt in het R.O. geen bepaling
voor, waaruit het karakter van het bewijsbevel duidelijk kan worden
afgeleid, zo is zulks toch blijkbaar de bedoeling geweest. Dit volgt wel
voldoende hieruit, dat artikel 189 R.O. als voorwaarden voor een
bewijsbevel stelt, dat het bewijs door getuigen bij de wet is toegelaten,
dat de te bewijzen aangeboden feiten betwist zijn en dat deze feiten
tot de beslissing der zaak kunnen leiden. Dergelijke voorwaarden
zouden niet kunnen worden gesteld, wanneer het bewijsbevel niet
meer dan een roldictum zou zijn.
Evenals in het huidige recht is de rechter, indien aan de juist
vermelde voorwaarden is voldaan, verplicht aan een aanbod, om bewijs
door getuigen te leveren, gevolg te geven, en moet hij bij passering
van een bewijsaanbod motiveren op welke grand hij tot zodanige
beslissing komt.
Dit alles betekent niet, dat de rechter eerst over alle geschilpunten moet beslissen welke niet tot een bewijsbevel behoeven te
leiden, en dus zijn eindbeslissing direct afhankelijk moet stellen van
de vraag of het door hem op te leggen bewijs al dan niet geleverd
wordt. De rechter kan bepaalde, en zelfs alle verdere geschilpunten
voorlopig buiten beschouwing laten, en beginnen met het geven van
een bewijsopdracht, en in het bewijsbevel ook zonder formulering van
een bepaald bewijsthema het horen van getuigen over een gebleken
geschilpunt gelasten (r). Dit gebeurt reeds thans herhaaldelijk in de
praktijk, maar in het R.O. wordt dit uitdrukkelijk gesanctioneerd. In
het R.O. wordt namelijk slechts over het bevelen van een getuigenverhoor, en niet over een opdracht om bepaalde feiten te bewijzen
gesproken, en dat is opzettelijk geschied met het motief, dat een formulering van de te bewijzen op te dragen feiten meermalen aan een
getuige kan suggereren wat hij moet zeggen (2). Erg sterk vind ik die
redenering niet, want aldus wordt aan een getuige ook de mogelijkheid onthouden om van te voren nog eens rustig te overdenken wat
hij zich van de feiten waarover hij een verklaring moet afl.eggen herinnert, en zal de rechter vaker van de getuige te horen krijgen: ,Ik
weet het niet meer". En dat facet acht ik veel belangrijker.
Uiteraard is gehandhaafd de bevoegdheid van de rechter om
ambtshalve een getuigenverhoor te bevelen.
59· Volgens artikel 189a R.O. kan de rechter bevelen, dat partijen bij de getuigenverhoren in persoon aanwezig zullen zijn. Deze
(1) Vgl.: BEEKHUIS, C. H., R.M. Themis, 196o, 587 e.v. en de aldaar geciteerde

schrijvers.
(2) M.v. T., biz. 17 op artikel 189.
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bepaling is als geschreven recht nieuw, en is in zover praktisch van
weinig betekenis dat oak thans de rechter, ingeval hij de aanwezigheid
van partijen bij een getuigenverhoor wenselijk of noodzakelijk acht,
haar verschijning beveelt door tevens een comparatie van partijen tot
het verstrekken van inlichtingen te gelasten. En dit gebeurt oak
herhaaldelijk. Een vroeger antwerp wilde deze aanwezigheid van
partijen bij de getuigenverhoren zelfs verplicht stellen, tenzij de rechter
bij gemotiveerde beslissing zou bepalen, dat die aanwezigheid niet
noodzakelijk zou zijn (1). De Staatscommissie was echter al van
mening dat dit te ver ging en dat de rechter vrij zou moeten zijn de
aanwezigheid van partijen bij een getuigenverhoor al dan niet te
bevelen, en had te dezen geen artikel vootgesteld en de Regering
heeft dit systeem - naar mijn oordeel terecht - overgenomen,
maar er wel een artikel aan gewijd.
Nu de bepaling aldus is afgezwakt, acht ik, gelet op de hierboven
gememoreerde bestaande praktijk, haar betekenis vooral hierin gelegen, dat artikel 189a R.O. in de gevallen dat de aanwezigheid van
partijen wordt bevolen aan haar, voor zover de rechter dit toelaat, de
bevoegdheid toekent om zelf dan wel bij monde van haar raadsman
rechtstreeks aan elkaar vragen te stellen, en in artikel 201 een soortgelijke bevoegdheid verleent met betrekking tot het stellen van vragen
aan de getuigen.
6o. Geheel nieuw is daarentegen het beginsel, dat volgens het

R.O. bepaalde begane informaliteiten onder de daarbij vermelde
omstandigheden voor gedekt worden gehouden. Zo kan volgens
artikel 199 lid 4 aan de verklaring van ten onrechte niet beedigde
getuigen oak bewijs worden ontleend, mits in het vonnis wordt vermeld, dat de eed ten onrechte niet is afgenomen en het niet mogelijk
is de desbetreffende getuige opnieuw te horen. (De vraag zou kunnen
rijzen, of er weer tegenbewijs mag worden bijgebracht, wanneer de
getuige opnieuw wordt gehoord). En het nalaten van een der voor de
getuigenverhoren voorgeschreven formaliteiten heeft volgens artikel
205 R.O.- behoudens voor zover die formaliteiten betrekking hebben op de voorschriften omtrent de eedsafl.egging - alleen dan
nietigheid van het desbetreffende verhoor ten gevolge, indien de
belanghebbende partij daardoor in haar belangen is benadeeld en het
verzuim niet kan worden hersteld.
Artikel 205 voegt hieraan toe, dat in het tegenovergestelde geval
de rechter, zo daartoe gronden zijn, herstel van begane onregelmatigheden kan bevelen. Deze toevoeging is mij niet geheel duidelijk, met
name door de woorden in het tegenovergestelde geval. Deze woorden
kunnen namelijk zowel betrekking hebben op de benadeling van de

(1) Te weten het zg. ontwerp 2395; zie hoven, nr. 3·
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belanghebbende partij in haar belangen - en volgens de tekst kan
dit alleen benadeling door het verzuim, en niet benadeling door het
herstel casu quo door uitstel betekenen - en oak op de onmogelijkheid
om het verzuim te herstellen, alsmede op beide. Ik neem aan dat de
woorden in het tegenovergestelde geval zowel omvatten de niet-benadeling van de belanghebbende partij door het verzuim als de
mogelijkheid van het herstel, maar dan begrijp ik niet dat het herstel
niet imperatief wordt voorgeschreven, maar blijkens de woorden
zo daartoe gronden zijn slechts facultatief. Wanneer hiermede bedoeld
wordt het geval, dat de belanghebbende partij oak door het herstel
casu quo door uitstel in haar belangen ·wordt benadeeld, ware het
beter geweest dit uitdrukkelijk als uitzondering te vermelden op een
imperatief voorschrift, dat de rechter in het tegenovergestelde geval
het verzuim zo mogelijk moet herstellen.
6r. Zoals onder nr. 49 vermeld, worden over de in het R.O. opgenomen formele bepalingen met betrekking tot de getuigenverhoren
slechts enkele opmerkingen gemaakt en deze niet in extenso behandeld. Deze formele bepalingen zijn namelijk voor Belgie van minder
betekenis, vermits dergelijke formele regelen in ieder land moeten
worden aangepast aan de aldaar omtrent de civiele procedure vastgestelde voorschriften. In het algemeen kan echter worden opgemerkt, dat de in het R.O. opgenomen formele regelen zoveel mogelijk
zijn aangepast aan de thans in Nederland gevolgde praktijk en er
mede op zijn gericht de loop van een procedure zoveel mogelijk te
versnellen. Het verhoor blijft in beginsel aan de rechter opgedragen
en niet aan partijen.
Dit neemt niet weg, dat enkele formele bepalingen tach van
voldoende betekenis zijn, om er enige aandacht aan te wijden.
62. Zo client eerst even stilgestaan bij het houden van getuigenverhoren voor een rechter-commissaris. Volgens de huidige wet kan
een rechterlijk college een getuigenverhoor aileen aan een rechtercommissaris opdragen, wanneer partijen daarom eenparig verzoeken.
Deze te benoemen rechter-commissaris behoeft zelfs niet het vonnis
waarbij de benoeming plaats vindt mede te hebben gewezen. De
voorwaarde dat zodanige benoeming aileen op eenparig verzoek van
partijen mag geschieden, wordt reeds zeer geruime tijd niet meer
in acht genomen : het verzoek wordt praktisch nooit door partijen
gedaan en zelfs gewoonlijk niet door de rechter uitgelokt. Terecht
wordt dan oak de zaak in het R.O. omgedraaid en wordt in artikel
I 89 lid 3 bepaald, dat een college een getuigenverhoor altijd aan een
rechter-commissaris kan opdragen, tenzij partijen eenparig hebben
verzocht, dat dit niet zal geschieden.

63. Een andere wijziging van betekenis betreft de deelneming
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van de rechter-commissaris die de getuigenverhoren heeft geleid,
aan de einduitspraak. Daaromtrent is in artikel207 R.O. opgenomen,
dat de rechters voor wie het getuigenverhoor heeft plaatsgehad,
zoveel als mogelijk is zullen medewerken tot de einduitspraak in de
zaak, waarin het verhoor is gehouden. Het woord einduitspraak is
hier wel erg vaag. Men kan aannemen dat daarmede bedoeld wordt
het vonnis waarin over het al dan niet geleverd zijn van het bewijs
wordt beslist en niet eventueel daarop nog volgende vonnissen.
Voor laatstbedoelde vonnissen ontbreekt de ratio van de bepaling.
In de huidige wet is in artikel 203 Rv. een soortgelijke bepaling
opgenomen, maar in de vorm van een verbod, dat rechters die het
getuigenverhoor niet hebben bijgewoond niet aan de uitspraak mogen
medewerken. De Staatsommissie had de bepaling in deze vorm
overgenomen, hoewel zij verouderd is, hetgeen met name hieruit
blijkt, dat de Hoge Raad in I929, toen het stelsel van verhoren door
rechter-commissarissen juist goed op gang was gekomen, heeft beslist, dat de bepaling niet van toepassing is, indien het getuigenverhoor
voor een rechter-commissaris is gehouden (I).
Artikel207 R.O. houdt verder in, dat wanneer van vorenbedoelde
regel wordt afgeweken, van die afwijking en de oorzaak daarvan in
het vonnis melding moet worden gemaakt. Oak het in artikel 203
van -de huidige wet vastgestelde-verbod bevat verschillende zelfs
met name genoemde restricties, maar nu artikel 203 in de praktijk
een dode letter is geworden, client daarop niet verder ingegaan.
Wel client vermeld, dat artikel 207 R.O. tevens nag inhoudt,
dat de noodzakelijkheid om van de in artikel 207 gestelde regel af te
wijken uitsluitend wordt beoordeeld door de rechter die hem toepast, zonder dat daartegen enige voorziening openstaat. Dit is niet
alleen op zichzelf van belang, maar oak omdat daaruit a contrario
tevens volgt dat zodanige beslissingen voor het overige wel voor
hogere voorziening vatbaar zijn en dat de hogere rechter dus wel mag
controleren, of in de uitspraak van de afwijking en de oorzaak daarvan
is melding gemaakt, en deze uitspraak moet vernietigen, wanneer dit
niet het geval is. Oak daardoor legt de hoofdregel een sterkere binding
aan de rechter op om deze na te leven dan in de huidige wet het geval is.
64. Ten slotte valt met betrekking tot de formele bepalingen ook
nog iets op te merken over de oproeping van getuigen en de bevelen
tot voorgeleiding van niet verschenen getuigen. In artikel I92 lid I
(1) H.R., 21 maart 1929, N.J., 1929, 930; W, 12003. Hierbij valt op te merken dat
Scheltema wijziging in de in het R.O. aangegeven zin wenselijk achtte (ScHELTEMA, o.c.,
blz. 428 e.v.) terwijl Giltay Veth bezwaren uit tegen artikel 207 R.O. en zelfs algehele
schrapping van het artikel voorstelt (G1LTAY VETH, Het voorlopig getuigenverhoor in het
antwerp bewijsrecht, verkeersrecht, 1970, blz. 51 e.v. Ik schaar mij geheel aan de kant van
Scheltema. Zie: BEEKHurs, C.H., o.c., blz. 588 e.v. en 595·

is bepaald, dat de oproeping ook per aangetekende brief kan geschieden. Ook daarmede wordt de bestaande praktijk gesanctioneerd,
want ook thans worden getuigen meermalen per aangetekende brief
opgeroepen, of laat men hen een verklaring tekenen, dat zij behoorlijk
zijn opgeroepen. Er kan echter thans moeilijkheid ontstaan, wanneer
een per aangetekende brief opgeroepen getuige niet verschijnt en
de wederpartij bezwaar maakt tegen aanhouding van het verhoor en
daarbij aanvoert dat de oproeping niet volgens de voorschriften van
de wet is geschied. Dit is niet meer mogelijk, nu oproeping bij aangetekende brief volgens het R.O. een wettige wijze van oproeping
wordt. Bovendien houdt artikel 193 R.O. ten overvloede uitdrukkelijk en imperatief in, dat in geval een bij aangetekende brief opgeroepen getuige niet verschijnt, de rechter op verzoek van de belanghebbende partij een dag bepaalt waartegen de getuige kan worden
gedagvaard. In dat geval zal de getuige tegen die nadere dag dus bepaaldelijk bij dagvaarding moeten worden opgeroepen.
De rechter kan daarnaast volgens artikel 194 aileen een bevel
geven dat een niet verschenen getuige door de openbare macht voor
hem zal worden gebracht, wanneer de getuige bij dagvaarding is
opgeroepen. Een oproeping bij aangetekende brief is daarvoor dus
niet voldoende.
65. Ik kom thans tot de bespreking van het voorlopig getuigenverhoor, die ik volgens nr. 49 aanhef onder hoofdstuk V wou brengen,
hoewel het R.O. er een afzonderlijke zesde afdeling A aan wijdt. Demogelijkheid tot het houden van zodanig verhoor is in het R.O. verruimd.
Krachtens het huidige artikel 876 Rv. kan een voorlopig getuigenverhoor, behoudens in de onder nr. 66 en 67 te behandelen uitzonderingsgevallen, steeds worden toegestaan, zolang er geen geding aanhangig
is, en tijdens een reeds aanhangig geding aileen wanneer er gevaar
bestaat dat dit bewijsmiddel verloren zou gaan, voordat het gewone
getuigenverhoor kan plaats vinden. Deze laatstgenoemde beperking
is blijkens artikel 208 in het R.O. vervallen. De Staatscommissie had
haar nog gehandhaafd, maar op voorstel van een commissie uit de
Vereniging voor Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten heeft de Regering haar geschrapt (1). Ik voor mij zie ook het
nut van die beperking niet in.
66. Artikel 208 R.O. handhaaft echter de onder nr. 65 vermelde
reeds in artikel 876 Rv. voorkomende beperking in geval van echtscheiding en scheiding van tafel en bed. In dergelijke procedures is
een voorlopig getuigenverhoor dus aileen mogelijk, wanneer er gevaar bestaat, dat het bewijsmiddel verloren zou gaan.

(1) M.v. T., biz. 19 op artikel 208.
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Het is mij niet duidelijk geworden waarom de beperking voor
deze gevallen is gehandhaafd. Maar bedenkelijker is de plaats waar de
beperking is opgenomen. In artikel 876 Rv. is de volgorde van de
desbetreffende bepalingen : a) in een nog niet aanhangig geding kan
steeds een voorlopig getuigenverhoor worden bevolen, behoudens dat
de bovenbedoelde beperking geldt in gevallen van echtscheiding en
scheiding van tafel en bed; b) in reeds aanhangige gedingen geldt die
beperking altijd. In het R.O. nu is deze volgorde gehandhaafd en
uitgesmeerd over drie alinea' s waarvan de derde alinea betrekking
heeft op reeds aanhangige gedingen. In deze alinea wordt geen enkele
beperking meer genoemd en zelfs niet verwezen naar de beperking
voor nog niet aanhangige gedingen in geval van echtscheiding en
scheiding van tafel en bed, welke in de tweede alinea is opgenomen.
Ik neem aan, dat de Regering heeft bedoeld, de beperking voor gevallen van echtscheiding en scheiding van tafel en bed steeds te doen
gelden. Artikel 209 lid 3 sub e bepaalt namelijk, dat alsdan in een
verzoek om een voorlopig getuigenverhoor de redenen moeten
worden opgegeven die een voorlopig getuigenverhoor noodzakelijk
maken, zonder daarbij een restrictie te maken voor het geval dat zodanig geding reeds aanhangig is. Maar dit brengt mede, dat het mij
ter voorkoming van misverstand noodzakelijk voorkomt, dat alinea 2 en 3 van artikel 208 alsnog worden omgewisseld. Eerst dan is
het duidelijk dat de beperking in geval van echtscheiding en scheiding
van tafel en bed onder alle omstandigheden geldt.
67. In artikel 208 lid 4 R.O. is nog een tweede beperking opgenomen, welke noch in de huidige wet noch in het voorstel van de
Staatscommissie voorkomt. Deze beperking komt hierop neer, dat
het voorlopig getuigenverhoor niet mag worden aangewend tot het
verkrijgen van inlichtingen van personen tegen wie de verzoeker een
rechtsvordering wil instellen. Dit houdt verband met een kort na
het verschijnen van het rapport van de Staatscommissie door de rechter beslist geschil in een geval dat een bank, stellende dat zij een
vordering tegen de Staat der Nederlanden wilde instellen, verzocht
drie met name genoemde personen in een voorlopig getuigenverhoor
als getuigen te mogen horen, en deze drie personen, na als getuige
te zijn opgeroepen, bezwaar maakten een verklaring als getuige af
te leggen, op grond dat het volgens hen de bedoeling van de bank was
hen zelf als gedaagden aan te spreken. De rechter-commissaris en
het hof waren van mening dat zulks aan het horen van die drie personen als getuige niet in de weg behoefde te staan, maar de Hoge
Raad oordeelde dat, wanneer de bank inderdaad deze .bedoeling
zou hebben, de beginselen van het Nederlands procesrecht er zich
tegen verzetten om datgene wat in een gewoon geding niet geoorloofd is, namelijk een partij als getuige te horen, wel toe te laten in
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een voorlopig getuigenverhoor (1). Ik acht het juist, dat dit beginsel
uitdrukkelijk in het R.O. is opgenomen, want het toelaten van dergelijke personen als getuige stelt hen voor een gewetensconflict, dat
nog sterker zal worden aangevoeld dan het geval is bij verwanten
aan wie een verschoningsrecht is toegekend. Het in artikel 188 lid 4
toegekende verschoningsrecht (zie hoven, nr. 55) gaat te dezen lang
niet ver genoeg, daar met name ook de angst voor de civielrechtelijke gevolgen van zijn verklaring voor de betrokkene op zichzelf
reeds tot een gewetensconflict leidt. Men bedenke daarbij, dat het
om vorderingen van allerlei aard gaat en niet aileen om vorderingen
uit artikel 1401 B.W. (artikel 1382 C.C.) en dat in verreweg de
meeste gevallen de betrokkene ter zake van de tegen hem in te stellen
vordering niet is verzekerd.
Daar komt nog bij - en ook dit acht ik van grote betekenis - ,
dat het in strijd met de opzet van het R.O. zou zijn, dat het enerzijds
verboden is een partij in een aanhangig geding als getuige te horen
en dat anderzijds een persoon die de verzoeker na het verhoor, als
gedaagde, dus als partij, wil dagvaarden wel als getuige zou mogen
worden gehoord. Dat zou zelfs tot misbruik aanleiding kunnen
geven (2).
De bepaling leidt wei tot de moeilijkheid, hoe moet worden
vastgesteld of de verzoeker inderdaad voornemens is een rechtsvordering tegen de in voorlopig getuigenverhoor te horen persoon
in te stellen. In beginsel zal de bewijslast te dezer zake naar mijn
oordeel rusten op de voorgebrachte getuige. Maar meermalen zal
de rechter zich aan de hand van de omstandigheden hierover wei
een oordeel kunnen vormen, en hij kan ook altijd de verzoeker of
diens raadsman naar hun bedoeling vragen.
Ik ben hierop uitvoeriger ingegaan, omdat Giltay Veth een
scherpe aanval op de voorgestelde bepaling van artikel 208 lid 4
heeft gedaan (3). De hierboven aangevoerde argumenten tot handhaving van deze bepaling, welke argumenten ik doorslaggevend acht,
heeft hij echter niet of nauwelijks aangeroerd.
68. Een ander punt waarbij ik te dezen moet stilstaan is de vraag
tot welke rechter degeen die een voorlopig getuigenverhoor wil
verzoeken, zich moet wenden. In artikel 877 van het huidige Wb.
v. B. Rv. is bepaald, dat de verzoeker de keus heeft tussen de rechtbank van het arrondissement waarin de te horen getuigen of de meeste
hunner wonen of verblijven, en de rechtbank die vermoedelijk bevoegd zal zijn van het geding, indien het aanhangig wordt gemaakt,
{I) H.R., I februari 1963, N.]., I964, nr. I57·
(2) In de M.v. T., wordt op biz. I9 op artikel 208 ook uitdrukkelijk naar het in
noot (I) vermelde arrest verwezen.
(3) GILTAY VETH, o.c., nr. 9-15, biz. 52 e.v.
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kennis te nemen, casu quo de rechter bij wie het geding reeds aanhangig is. Volgens de tekst van artikel 877 heeft men dus die keuze,
ongeacht de vraag of het geding al dan niet reeds aanhangig is, en
moet men zich steeds tot een rechtbank wenden, tenzij het geding
bij een kantonrechter of een gerechtshof aanhangig is en de keuze
valt op de rechter voor wie het proces wordt gevoerd.
De in het R. 0. voorgestelde competentieregeling is genuanceerder en komt op het volgende neer :
A. Zolang het geding nog niet aanhangig is, zal volgens artikel
209 het navolgende gelden :
a. Wat de absolute competentie betreft hangt het van het onderwerp van het geschil af, of men zich tot de rechtbank dan wel tot de
kantonrechter moet wenden, met dien verstande dat de rechtbank
in elk geval bevoegd is, wanneer het beloop van de vordering onzeker is. De rechter bij wie het verzoek wordt ingediend beoordeelt
slechts summierlijk, of hij bevoegd is naar het onderwerp van het
geschil.
b. Met betrekking tot de relatieve competentie wordt te dezen
geen wijziging voorgesteld. De verzoeker behoudt dus de keus tussen
de rechter binnen wiens gebied de te horen getuigen of het grootste
aantal van hen woonachtig zijn of verblijven - welke rechter dus
volgel1.s hef onde.i_(i __gememoreerde naar het onderwerp van- het
geschil de rechtbank 6f de kantonrechter zal zijn- en de rechter die
ingeval het geding aanhangig wordt gemaakt vermoedelijk bevoegd is
daarvan kennis te nemen. Het woord vermoedelijk, dat oak bij de
onder a omschreven regeling van de absolute compententie wordt
gebezigd, houdt kennelijk hiermede verband, dat de rechter die
eventueel later over de zaak heeft te beslissen, wel een ander oordeel
over die bevoegdheid kan hebben. Door het woord vermoedelijk
heeft dit dan geen invloed op de rechtsgeldigheid van het voorlopig
verhoor.
B. Indien de zaak reeds aanhangig is, vervalt de keus. Dan kan
de verzoeker zich alleen wenden tot de rechter voor wie de zaak client.
De Staatscommissie had oak te dezen handhaving van de bestaande
regeling voorgesteld, maar terecht is de Regering op verzoek van
derden hiervan afgeweken (I). Het in het R. 0. gevolgde systeem heeft
oak het voordeel, dat nu oak zo veel mogelijk de rechter, die de getuigen verhoort - een college moet altijd een rechtercommissaris benoemen - de eindbeslissing kan nemen of daaraan kan medewerken.
Helaas is echter artikel 207 R.O., welk artikel onder nr. 63 werd
behandeld, te dezen niet uitdrukkelijk van toepassing verklaard.
Mogelijk zou men de toepasselijkheid kunnen afleiden uit de bepaling van artikel 2I I R.O., dat de bepalingen omtrent het getuigen(1) M.v. T., biz. 19 op artikel 209, alinea 2.
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verhoor van overeenkomstige toepassing zijn op het voorlopig getuigenverhoor, maar het is lang niet zeker dat dit de bedoeling van
de Regering is, teminder omdat artikel 2II niets anders is dan een
overneming van artikel 879 Rv. De Memorie van Toelichting geeft
hierover geen uitsluitsel.
69. Een beschikking waarbij een voorlopig getuigenverhoor
wordt toegestaan, is volgens artikel 2IO lid 3 R.O. niet vatbaar voor
hogere voorziening. Ten aanzien van beschikkingen waarbij de rechter
tot wie de verzoeker zich heeft gewend zich onbevoegd verklaart dan
wel het verzoek afwijst is in het R.O. niets bepaald. Men moet dus
aannemen dat voor zodanige beschikkingen de normale regelen omtrent hogere voorziening gelden.
Daarbij rijst dan de vraag, wie in dat geval voor het houden van
de verhoren moet worden aangewezen, wanneer in hager beroep,
met name van beschikkingen van de rechtbank, dus wanneer de zaak
niet bij het hof aanhangig is, de appelrechter het verzoek alsnog toewijst. Volgens artikel 2IO lid I benoemt een college dat het verzoek
toewijst een zijner leden tot commissaris voor wie het verhoor zal
worden gehouden. Moet dat nu in het te dezen bedoelde geval een
raadsheer-commissaris uit het hof zijn ? Ik neem aan, dat dit niet
de bedoeling van de Regering is en dat zij in dat geval door het hof
een rechter-commissaris uit de rechtbank waarbij het verzoek is ingediend heeft willen doen aanwijzen. Maar duidelijk is dit niet.
70. De voor het voorlopig getuigenverhoor voorgeschreven
formaliteiten zijn behoudens enkele kleine wijzigingen van redactionele
aard en schrapping van enige overbodige artikelen, gelijk gebleven
aan hetgeen daaromtrent in het Wb. v. B. Rv. is bepaald. Zij bestaan
voornamelijk uit in artikel 209 lid 4 respectievelijk in artikel 2I2
lid I gevorderde waarborgen voor de wederpartij. Deze moet, behalve
in gevallen van onverwijlde spoed, bij aangetekende brief of bij
deurwaardersexploot van de indiening van het verzoek in kennis
worden gesteld, en de rechter beschikt niet eerder dan acht dagen,
nadat zulks is geschied. Voorts moet de verzoeker met inachtneming
van een door de rechter bij zijn beschikking te bepalen termijn, voordat het verhoor plaatsvindt, zijn wederpartij bij aangetekende brief
een afschrift van de beschikking en - zo dit wegens de onverwijlde
spoed nog niet gebeurd is - van het verzoekschrift zenden, dan wel
het afschrift van de beschikking casu quo mede van het verzoekschrift
bij deurwaardersexploot Iaten betekenen. Voordat het getuigenverhoor plaats vindt, moet de rechter er zich van vergewissen, dat aan
dit voorschrift is voldaan.
Bij deze aan de verzoeker opgelegde verplichtingen is echter het
voorbehoud gemaakt dat de wederpartij op het moment dat de verplichting moet worden nagekomen, bekend is.
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Dit alles leidt tot het gevolg, dat een wederpartij die bekend is,
altijd tijdig van het te houden getuigenverhoor op de hoogte is, en
dat zij alleen dan niets van de door de verzoeker ondernomen stappen
hoort, wanneer er onverwijlde spoed was en het verzoek niet wordt
toegewezen. Ik meen dan dat, wanneer de verzoeker in dat geval in
hoger beroep gaat, dezelfde verplichtingen voor hem gelden. Maar ook
dit is niet in het R.O. geregeld, terwijl ook de Memorie van Toelichting
hierover zwijgt.
Wanneer de wederpartij bij het verhoor verschijnt, bepaalt de
rechter volgens artikel 2I2 lid 2 op haar verzoek tijdstip en plaats,
waarop en waar zij tegenbewijs mag trachten te leveren. Volgens de
Memorie van Toelichting kan zij, indien het in de beschikking omschreven bewijsthema haar te eng voorkomt, daarnaast ook zelf een
voorlopig getuigenverhoor verzoeken (I).
71. Voorts hebben volgens artikel2I3 lid I R.O. de in een voorlopig verhoor afgelegde getuigenverklaringen dezelfde bewijskracht
als die welke op degewone wijze in een aanhangig geding zijn afgelegd,
indien alle partijen bij het verhoor aanwezig zijn geweest, terwijl
volgens artikel 2I3 lid 2 de rechter, indien zulks niet het geval is, de
in het voorlopig getuigenverhoor afgelegde verklaringen buiten beschouwing kan laten. Dit heeft mede betekenis voor een wederpartij
die niet bekend is geweest, en levert voor zodanige wederpartij een
speciale waarborg op.

HOOFDSTUK VI

DESKUNDIGEN, PLAATSOPNEMING EN BEZICHTIGING
EN VOORLOPIG DESKUNDIGENONDERZOEK EN
VOORLOPIGE PLAATSOPNEMING EN BEZICHTIGING
72. Hoewel de bepalingen omtrent deskundigen, plaatsopneming en bezichtiging, en voorlopig deskundigenonderzoek en voorlopige plaatsopneming en bezichtiging in drie verschillende afdelingen
van het R.O. zijn ondergebracht, te weten in de zevende afdeling, de
achtste afdeling en de achtste afdeling A, is het goed, deze bewijsmiddelen alle onder hoofdstuk VI te behandelen, nu de achtste afdeling A zowel op het deskundigenonderzoek als op de plaatsopneming en bezichtiging betrekking heeft.
Uiteraard worden deze bewijsmiddelen afzonderlijk besproken.

(1) M.v. T., biz. 19 op artikel2o8, alinea 2. Zo meen ik althans het aldaar naar voren
gebrachte te moeten begrijpen.
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1.

Deskundigen

73· Oak met betrekking tot dit bewijsmiddel heeft de regering
een grate opruiming onder het aantal in het Wb. v. B. Rv. voorkomende artikelen gehouden. Aanvankelijk waren aan het berigt van
deskundigen I 5 artikelen gewijd; hiervan waren er al eerder 4 vervallen, en in het R.O. blijven slechts 5 artikelen over.
74· Gehandhaafd is, dat de rechter nooit verplicht is een deskundigenonderzoek te bevelen, maar dat hij anderzijds oak bevoegd
is ambtshalve een zodanig bevel te geven. Een verzoek van een der
partijen of van beide partijen tot het bevelen van een onderzoek door
deskundigen mag hij dan oak negeren, indien hij daartoe geen termen
aanwezig acht, zonder dat hij over zulk een verzoek een beslissing
behoeft te geven, laat staan een gemotiveerde beslissing (r).
Maar wanneer de rechter een onderzoek door deskundigen beveelt, dan zullen volgens het R.O. grotendeels andere voorschriften
gelden dan onder de huidige wetgeving. Thans moeten krachtens de
artikelen 222 en 223 Rv. (art. 302 e.v. Proc.) in het vonnis worden
opgenomen zowel de punten waarover de rechter het oordeel van de
deskundigen wenst, als de namen van de deskundigen, en moeten drie
deskundigen worden benoemd, tenzij partijen eenparig wensen, dat
het onderzoek door een deskundige zal worden verricht. Voorts is
de rechter thans verplicht de deskundigen te benoemen die partijen
hem eventueel voordragen, en hebben partijen, zo zij daaromtrent
niet tijdig tot overeenstemming zijn gekomen en de rechter dientengevolge in zijn vonnis de deskundigen heeft aangewezen, zelfs nag
het recht binnen 8 dagen na de uitspraak andere deskundigen voor
te dragen, die alsdan nag in plaats van de reeds in het vonnis aangestelde deskundigen worden benoemd. De rechter mag oak alleen dan
slechts een deskundige benoemen, wanneer beide partijen daarom
verzoeken.
Dit alles is vrij ingewikkeld, en in het R.O. wordt dan oak een
eenvoudiger systeem voor de benoeming voorgesteld. Het vonnis
moet volgens artikel 2 I 5 alleen maar bevatten de punten waaromtrent
het oordeel van deskundigen wordt gevraagd, en de rechter treedt
- eventueel reeds v66r de uitspraak - vrijblijvend in overleg met
partijen omtrent de personen die als deskundige in aanmerking zouden
komen. Wanneer dit overleg reeds v66r de uitspraak heeft plaatsgehad, kunnen de deskundigen al bij het vonnis worden benoemd;
anders geschiedt dit bij een nadere rolbeschikking. Hieruit mag worden afgeleid dat de beslissing over de personen van de te benoemen
deskundigen van de wens van de partijen kan afwijken, en niet voor
hager beroep vatbaar is.
(1) Zie laatstelijk: H.R., 3 februari 1967, N.j., 1968, nr. 32.
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De rechter is na dat overleg ook vrij zo veel deskundigen te
benoemen als hij gewenst acht.
De deskundige is na het afleggen van de eed verplicht de opdracht te volbrengen.
75· Voorts is nieuw, dat volgens artikel 2I6 R.O. ook voor het
deskundigenonderzoek een rechter-commissaris kan worden ingeschakeld, wanneer een zaak voor een college client, en dit niet alleen
voor de beediging van de deskundigen - welke beediging volgens
artikel 216 lid 2 ook aan de kantonrechter van de woonplaats van
een of meer van de deskundigen kan worden opgedragen, zulks in
afwijking van het huidige artikel 224 lid 2 Rv., waarin voor de
beediging naast de rechter die het vonnis heeft gewezen de rechter
van het kanton wordt genoemd waar de bevolen verrichting moet
plaats hebben - maar volgens artikel 2 I 7 lid 4 ook voor het geven
van leiding aan het onderzoek door deskundigen. Het college is er geheel vrij in, of het aldan niet een rechter-commissaris wil aanwijzen.
Het is jammer, dat ook te dezen niet is bepaald, dat een door een
college aangewezen rechter-commissaris zoveel mogelijk aan de einduitspraak zal medewerken, en dat aldus het onder nr. 63 behandelde,
voor getuigenverhoren geldende voorschrift van artikel 207 niet van
toepassing is verklaard. Daartoe zou naar mijn mening zeker aanleiding hebben bestaan.
- 76. Het in artikel 230 lid 2 Rv. gegeven voorschrift, dat de deskundigen bij hun onderzoek partijen in de gelegenheid moeten stellen
opmerkingen te maken (de huidige wet spreekt van voordrachten
doen) en verzoeken te doen, en dat uit een schriftelijk uit te brengen
rapport moet blijken dat aan dit voorschrift is voldaan, zomede welke
opmerkingen en verzoeken naar voren zijn gebracht, is in artikel
2I7 lid 4 R.O. gehandhaafd en zelfs stringenter geredigeerd dan in
artikel 230 Rv., zodat niet-inachtneming van deze bepaling ten gevolge heeft dat het rapport geen bewijskracht heeft. Trouwens ook
onder de huidige wet wordt aangenomen dat dit rechtsgevolg dan
mogelijk is (I). In dat geval zal een nieuw rapport moeten worden
gemaakt, ofwel zullen andere deskundigen moeten worden benoemd.

77· Eveneens is in artikel 218 lid 2 R.O. gehandhaafd, dat de
rechter, indien hij zich niet voldoende acht ingelicht, een nadere
toelichting of aanvulling van het rapport kan bevelen, en in dat geval
zelfs andere deskundigen kan benoemen.
78. Daarentegen is weer wijziging gebracht in de wijze waarop
aan de deskundigen hun kosten worden vergoed. Weliswaar worden
(r) Zie: FuNKE, Burgerlijke rechtsvordering, I, biz. 525 ad artikel 230 R;- ScHELbiz. 472.
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deze volgens artikel 219 lid 4 en 5 Rv. door de !voorzitter (casu quo
door de rechter-commissaris, indien deze is aangewezen?) casu quo
door de kantonrechter begroot, maar volgens artikel 219 lid 2 zullen
zij door de griffier worden uitbetaald en vervolgens door dezen worden verhaald op de partij die het deskundigenrapport heeft verzocht,
of die, wanneer de rechter dit ambtshalve heeft bevolen, de deskundige
(deskundigen?) tot de beediging heeft opgeroepen. Thans moeten
deskundigen zich zelf tot de laatstbedoelde partij wenden en zo nodig
een aan hen verleend bevelschrift tegen die partij ten uitvoer leggen,
hetgeen meermalen ten gevolge had, dat de deskundigen hun kosten
niet kregen.
Voor kosteloze procedures en voor procedures tegen verminderd
tarief geldt hetzelfde volgens artikel 219 lid 3 R.O. als reeds thans
ten aanzien van griffierechten : voor zover de procedure gratis wordt
gevoerd, worden de door de griffier aan de deskundigen betaalde
kosten in debet gesteld.

§

2.

Plaatsopneming en bezichtiging

79· Te dezen aanzien is in artikel 220 lid 4 R.O. oak bepaald,
dat deze verrichtingen aan een rechter-commissaris kunnen worden
opgedragen (en hierbij is tot mijn genoegen artikel 207 R.O., dat
onder nr. 63 werd behandeld, wel van toepassing verklaard). Te
dezen is dit niet geheel nieuw, want artikel 219 lid 1 Rv. spreekt oak
al van een bevel van de rechtbank (casu quo het gerechtshof) dat de
plaatsopneming of bezichtiging zal worden verricht door een of meer
van haar, resp. van zijn leden.
De verrichting kan oak buiten het rechtsgebied van de rechter
plaats hebben.

8o. Nieuw is de bepaling van artikel 220 lid 3 R.O., dat ook bij
een plaatsopneming en bezichtiging, evenals bij een onderzoek door
deskundigen, partijen in de gelegenheid moeten worden gesteld opmerkingen te maken en verzoeken te doen, dat uit het proces-verbaal
moet blijken of aan dit voorschrift is voldaan en dat daarin van de
inhoud van de opmerkingen of verzoeken melding moet worden
gemaakt. In het huidige Wb. v. B. Rv. komt dit voorschrift bij de
plaatsopneming en bezichtiging niet voor. Ik neem aan, dat een
vonnis, indien deze regel niet in acht is genomen, in hogere instantie
zal moeten worden vernietigd. Uiteraard valt hieronder niet de bewering van een partij, dat zij (nag) andere opmerkingen heeft gemaakt of (nog) andere verzoeken heeft gedaan dan in het procesverbaal zijn opgenomen.
Oak kan de rechter volgens artikel 220 lid 4 ter plaatse getuigen
horen. Het huidige artikel 219 Rv. houdt deze bevoegdheid niet in,
maar bepaalt daarentegen dat de rechter zich ter plaatse kan laten
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bijstaan door deskundigen, zonder aan te geven, hoe die deskundigen
worden benoemd.
81. Het voorschrift van artikel 221 Rv. dat de reiskosten moeten
worden voorgeschoten door middel van een depot ter griffie door de
partij die de plaatsopneming of bezichtiging heeft verzocht, en bij
een ambtshalve daartoe gegeven bevel door de door de rechter aan
te wijzen partij, is in artikel 221 R.O. gehandhaafd.
§ 3. Voorlopig deskundigenonderzoek en voorlopige plaatsopneming en bezichtiging
82. De hieromtrent in het R.O. in 6 artikelen opgenomen bepalingen zijn geheel nieuw. De huidige wet kent deze mogelijkheid
niet, behoudens dat vrij algemeen wordt aangenomen, dat de president
van de rechtbank in kort geding bevelen in deze geest kan geven (1).
De over dit onderwerp geredigeerde artikelen stemmen grotendeels overeen met die betreffende een voorlopig getuigenverhoor.
Een verzoek om een voorlopig deskundigenonderzoek of om een voorlopige plaatsopneming of bezichtiging kan worden gedaan zowel vo6rdat een geding aanhangig is als tijdens het aanhangig zijn van een
geding. Te dezen wordt geen voorbehoud gemaakt voor gedingen tot
echtscheiding en tot scheiding van tafel en bed. De competentie van
de rechter bij wie het verzoek moet worden ingediend is uiteraard
beperkt tot die rechter die vermoedelijk bevoegd zal zijn van de zaak
kennis te nemen casu quo bij wie het geding aanhangig is. Eveneens
stemmen met de bepalingen omtrent het voorlopig getuigenverhoor
overeen de voorschriften met betrekking tot de waarborgen die
tegenover de tegenpartij in acht moeten worden genomen (zie hierboven, nr. 70) en die omtrent de bewijskracht van de verrichting
(zie hierboven, nr. 71).

HOOFDSTUK VII

VERSCHIJNING VAN PARTIJEN EN .DE
.
GERECHTELIJKE EED
83. Het huidige Wb; v. B. Rv. kent twee doeleinden voor een
bevel tot verschijning van partijen, te weten :
a. teneinde een vereniging van partijen te beproeven (art. 19).
Deze bepaling is onveranderd gebleven en blijft als artikel 19 bestaan.

-

(r) Zie : M.v. T., biz. 21, met de aldaar aangehaalde doctrine en jurisprudentie;
zie ook : FUNKE, o.c., biz. 518, noot 6.

b. teneinde inlichtingen van partijen te verkrijgen (art. 19a Rv.).
Deze bepaling is enigszins gewijzigd naar artikel 228 R.O. overgebracht.
84. In beginsel is de regeling omtrent de verschijning van partijen tot het geven van inlichtingen dezelfde gebleven als die welke
in artikel 19a Rv. is opgenomen, maar de redactie sluit in het R.O.
beter aan bij de praktijk.
Zo is in artikel 228 lid 2 vastgelegd, dat de rechter ondervraagt,
maar dat partijen, behoudens ingrijpen door de rechter, zowel rechtstreeks als bij monde van haar raadslieden elkaar vragen kunnen
stellen. Voorts is in artikel 228 lid 4 uitdrukkelijk opgenomen de
thans reeds volgens het ongeschreven recht geldende regel, dat een
verklaring omtrent door de wederpartij betwiste feiten geen bewijs
mag opleveren ten voordele van de partij die haar aflegde. Dit voorschrift staat ook in artikel 189 a R.O. (zie onder nr. 59).
In overeenstemming met het in artikel 19a lid 2 Rv. bepaalde
mag de rechter volgens artikel 228 lid 4 R.O. uit de afgelegde verklaringen, uit een niet-verschijning en uit een weigering om te antwoorden of het proces-verbaal te ondertekenen de gevolgtrekkingen
maken die hem goeddunken. Daaraan is echter in artikel 228 lid 4
nog een restrictie verbonden, die in het huidige recht niet voorkomt,
te weten dat deze vrijheid niet geldt, wanneer het om een afgelegde
gerechtelijke erkentenis gaat. Dan is het desbetreffende feit niet meer
in de zin van artikel 176 lid 2 R.O. betwist (zie hoven, nr. 14), en
blijkens de Memorie van Toelichting hangt deze uitzonderingsbepaling
dan ook hiermede samen, dat de partij die een gerechtelijke erkentenis
aflegt, daaraan behoudens ingeval van onbekwaamheid, dwang,
dwaling of bedrog gebonden is (1). Ik neem trouwens niet aan, dat
een rechter zonder dit uitdrukkelijke voorschrift anders zou handelen
of oordelen.
85. Wie als partij moet verschijnen, is niet geregeld. Dit kan,
wanneer het om een rechtspersoon gaat, nog wei eens tot twijfel
aanleiding geven, met name wanneer een rechtspersoon meerdere
organen heeft. Dan zou de vraag kunnen rijzen, of deze organen allen
moeten verschijnen.
In de praktijk heeft dit, voor zover mij bekend, weinig of geen
aanleiding tot moeilijkheden gegeven. T och zou er veel voor te
zeggen zijn om de rechter de bevoegdheid te geven om in gevallen
dat een procederende rechtspersoon meerdere organieke vertegenwoordigers heeft (en men denke hierbij ook aan een vennootschap
onder firma) de persoon of de personen uit die vertegenwoordigers
aan te wijzen, die voor die partij zal of zullen verschijnen.
(r) M.v. T., biz.

21,

op artikel

228,

alinea 5·
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De Regering heeft blijkens de Memorie van Toelichting op het
R.O. wel onder ogen gezien het geval dat het voor een rechtspersoon
verschijnende orgaan niet bekend is met de bijzonderheden van de
zaak waarover de inlichtingen moeten worden verstrekt en dat dan
op die grand een andere functionaris verschijnt dan het orgaan, omdat
die functionaris wel op de hoogte is. De Regering noemt daarbij
als voorbeeld de procuratiehouder. Volgens de Memorie van Toelichting zal zodanige functionaris met toestemming van de rechter ·
wel aanwezig kunnen zijn, doch niet als partij, maar teneinde de
partij zelf of haar raadsman gelegenheid tot ruggespraak te geven (1).
Onder de huidige wet wordt zulk een functionaris meermalen
gewoon als partij gehoord. Terecht maakt de schrijver Jansen daartegen bezwaar (2). De partij zelf behoort ook aanwezig te zijn.
86. Evenals thans kan een college bij het bevel tot verschijning
van partijen het verhoor aan een rechter-commissaris opdragen. Maar
oak te dezen ontbreekt helaas de bepaling, dat de rechter-commissaris
dan, zoveel als mogelijk is, aan de einduitspraak moet medewerken,
en dat dus artikel 207 R.O. hier van toepassing is. Tach is zulks met
betrekking tot comparities als te dezer plaatse besproken ten minste
even noodzakelijk als voor getuigenverhoren, omdat ook bij die
comparities Ele imlruk die de rechter over de betrouwbaarheid van de
gehoorde personen krijgt, voor een juiste beslissing van bijzonder
belang is.
87. In artikel230 lid 2 R.O. wordt ook nog een verschijning van
partijen voor een derde doel geregeld, welke de huidige wet niet kent,
te weten tot voorbereiding van het a:fl.eggen van een gerechtelijke eed,
en daaraan voorafgaande. En zo kom ik tot de behandeling van hetgeen
omtrent deze eed in het R. 0. is bepaald, hetwelk, zoals reeds terloops
onder nr. 21 werd opgemerkt, fundamenteel afwijkt van het huidige
systeem.
88. Evenals de Code Civil (3) kent het Nederlandse B.W. drie
soorten gerechtelijke eed : de beslissende eed, de aanvullende eed en
de schattingseed. De beslissende eed kan de rechterslechts opvordering
van een der partijen opleggen; de aanvullende eed en de schattingseed
legt hij ambtshalve op, en hij is daarin geheel vrij, zodat hij zelfs een
verzoek van partijen om daartoe over te gaan zonder enige motivering
mag negeren.
In het R.O. wordt alleen de aanvullende eed gehandhaafd.
T egen de beslissende eed had een belangrijk deel van de doctrine
(1) M.v. T., biz. 21, op artikei 228, alinea 6.
(2) jANSEN, Burgerlijke rechtsvordering, I, biz. 54 b sub 3·
(3) Artikeien 1357 tot 1369 C.C.

reeds geruime tijd ernstige bezwaren opgeworpen, hoewel er oak veel
voorstanders voor handhaving van deze eed waren en de Vergadering
van de Nederlandse Juristenvereniging zich in I924 met meerderheid
van stemmen voor behoud van die eed had uitgesproken (I). De
Regering heeft echter de bezwaren gewichtiger geacht, evenals de
Staatscommissie.
Tach zijn enige beslissende eden stilzwijgend gehandhaafd;
bv. die van artikel 20IO B.W. (bij een beroep op korte verjaring van
een schuld). Het is niet duidelijk of de hieronder te bespreken artikelen 230-232 R.O. daarop oak van toepassing zijn.
De schattingseed is evenmin gehandhaafd, want hij is geheel
overbodig in verband met de bevoegdheid van de rechter om de
waarde van de gevorderde zaak - hetgeen dikwijls neerkomt op de
vaststelling van de schade waarvan vergoeding wordt gevorderd ex aequo et bono te bepalen, wanneer die waarde onzeker is (2), ofwel
die waarde door deskundigen te Iaten vaststellen. Schattingseden
worden dan oak vrijwel nooit meer opgelegd, behoudens in bijzondere gevallen, zoals bv. in de gevallen van de artikelen 96 lid 3 en
295 van het Wetboek van Koophandel. Oak dergelijke schattingseden worden gehandhaafd, zonder dat duidelijk is, of de in het
R.O. voor de gerechtelijke eed vastgestelde voorschriften daarop
van toepassing zijn.
Mede hierdoor is het aantal artikelen over de gerechtelijke eed
van I 8 tot 4 gereduceerd.
Aileen de aanvullende eed is dus gehandhaafd. En deze heeft het
karakter van aanvullend bewijsmiddel behouden, want volgens
artikel 230 lid I R.O. client hij ter aanvulling van onvolledig bewijs.
Maar - en dat is een geheel nieuw voorschrift - de eed wordt thans
omgeven met enige waarborgen, opdat de partij die hem moet afl.eggen,
van de ernst daarvan zoveel mogelijk wordt doordrongen. En daartoe
client de onder nr. 87 vermelde comparitie van partijen. Een soortgelijke waarborg is te vinden in §§ 445 e.v., en met name in § 452
van de Duitse Zivilprozej3ordnung.
89. Vooraleer deze waarborgen nader te behandelen, moet ik
eerst bespreken, wanneer en hoe de rechter volgens het R.O. een
gerechtelijke eed zal opleggen. Blijkens artikel 230 lid r is het nodig
- het werd reeds terloops onder nr. 88 vermeld - dat er enig bewijs
is, zij het slechts onvolledig bewijs. Tegen dwingend bewijs kan de
eed dus niet worden opgelegd; tenminste als er geen onvolledig
tegenbewijs is. Oak in het huidige recht kan een aanvullende eed
niet worden opgelegd, wanneer er in het geheel geen bewijs is. Maar
evenals in het huidige recht ligt de beslissing, of er enig bewijs is,
(r) Handelingen N.J. V., 1924, II, biz. 155 (vraagpunt 8).
(2) Zie : M.v. T., biz. 21 e.v.
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bij de feitelijke rechter, zij het dat hij, wanneer dit het geval is, zulks
moet motiveren, en is de feitelijke rechter dan vrij om de eed op te
leggen aan de partij die er volgens hem het meest voor in aanmerking
komt hem af te leggen;. dit kan ook de partij zijn die geen bewijs
heeft bijgebracht.
De rechter kan volgens artikel 230 lid I de eed- die in artikel
229 wordt gedefinieerd als een in het geding door een partij in wettelijke vorm afgelegde verklaring omtrent de waarheid van door de
rechter omschreven, aan de partij uit eigen waarneming bekende,
door de wederpartij betwiste feiten - zowel op verzoek van een der
partijen als ambtshalve opleggen. Uit het woord kan blijkt, dat de
rechter ook volgens het R.O. een desbetreffend verzoek van een
partij mag negeren en daarover niet uitdrukkelijk behoeft te beslissen,
laat staan dat hij een met redenen omklede beslissing daarover behoeft te geven. In zover staat dus de beslissing omtrent het opleggen
van een gerechtelijke eed buiten controle van de Hoge Raad.
90. Wel volgt uit de in artikel229 gegeven, onder nr. 89 vermelde
definitie, dat de eed moet betreffen feiten, die aan de partij aan wie
hij wordt opgedragen uit eigen waarneming bekend zijn en door de
wederpartij zijn betwist. Een soortgelijke bepaling kent het huidige
recht blijkens artikel I968 B.W. alleen voor de beslissende eed, en
thans worden dan ook wel eens aanvullende eden opgelegd die uitsluitend betrekking hebben op de overtuiging van de partij die hem
moet afleggen, dat de feiten juist zijn. Dit zal dus volgens het R. 0.
niet meer mogelijk zijn. De Memorie van Toelichting trekt te dezen
een parallel met hetgeen in dit opzicht ten aanzien van getuigenverklaringen in het R.O. is opgenomen (I).
Dat de eed betrekking moet hebben op door de wederpartij
betwiste feiten vloeit voort uit het in het R.O. omschreven, en onder
nr. I4 besproken karakter van niet- of onvoldoende betwiste feiten.
9 I. Het vereiste dat de eed moet betreffen feiten die aan degeen
die hem moet afleggen uit eigen waarneming bekend zijn, kan gevolgen hebben voor rechtspersonen. De eed kan immers slechts
worden opgelegd aan het vertegenwoordigend orgaan van een rechtspersoon (casu quo aan de firmant van een vennootschap onder firma).
Wanneer dus de zaak behandeld is door een andere functionaris en
degenen die in aanmerking zouden komen voor het afleggen van een
eed niet op de hoogte zijn, kan aan die partij geen gerechtelijke eed
worden opgelegd. In zoverre verkeren in het algemeen grotere bedrijven in een ongunstiger processuele positie.
Uit de Memorie van Toelichting krijg ik de indruk dat niet alle
organen en bij een vennootschap onder firma niet alle firmanten de
(1) M.v. T., biz. zz op artikel 229.

eed moeten afleggen, zoals thans meermalen wordt aangenomen.
De Memorie van Toelichting spreekt immers bij artikel 229 van de
bestuurder die de eed zweert. Toch zou het ook hier gewenst zijn, de
rechter de bevoegdheid te geven om het orgaan of de bestuurder
aan te wijzen die de eed mag zweren in voege, als ik onder nr. 85
voor de verschijning van partijen bepleitte.
92. Ik kom hier nu nader terug op de waarborgen die het R.O.
tegen het lichtvaardig afleggen van een eed stelt. Zoals reeds onder
nr. 87 werd opgemerkt, moet volgens artikel 230 lid 2 aan het opleggen van de eed voorafgaan een bevel van de rechter, dat partijen
voor hem zullen verschijnen. Zij worden dan eerst over de feiten
waarop de eed betrekking heeft, ondervraagd, en daarbij mo~t de
rechter tevens wijzen op de mogelijkheid van eedoplegging. Eerst
daarna beslist de rechter, of hij de eed definitief zal opleggen.
93· Onder nr. 92 gebruikte ik aan het slot het woord definitief,
hoewel dit niet in het R.O. staat, omdat, al geeft de Memorie van
Toelichting steun voor een andere uitleg, artikel 230 lid 3 R.O. niet
anders kan gelezen worden dan dat reeds in het vonnis waarbij de
verschijning van partijen wordt bevolen, de eventueel op te dragen
eed in bepaalde bewoordingen moet worden omschreven. Dat kan
daaruit worden afgeleid, dat volgens artikel 230 lid 3, de rechter na
de comparitie de door hem aangewezen partij in gelegenheid kan
stellen de bij vonnis in bepaalde bewoordingen omschreven eed dadelijk
of op een nader bepaalde terechtzitting af te leggen. Dit kan dus niet
anders betekenen dan dat tijdens de comparitie de inhoud van de
eed reeds vast moet staan en ook reeds is vastgesteld wie hem eventueel moet afleggen, zomede dat na de comparitie aileen nog door
de rechter kan worden beslist, of aan de eedopdracht gevolg zal
worden gegeven. Ik betwijfel of deze gang van zaken wei de meest
juiste is, want de comparitie kan de rechter ook nog wel eens een
ander inzicht geven omtrent de inhoud van de eed en omtreilt de
keuze van de partij die het meest in aanmerking komt hem af te
leggen.
In ieder geval is deze bepaling niet duidelijk, en twee auteurs
hebben dan ook reeds, anders dan ik, als hun mening te kennen
gegeven dat artikel 230 R.O. aldus moet worden gelezen dat eerst
na de comparitie de eed (bij vonnis) wordt geformuleerd en de
partij wordt aangewezen die hem moet afleggen (I). Zoals reeds opgemerkt, is dit ook veel beter.

94- Een andere, trouwens ook reeds in het huidige recht geldende
waarborg voor de tegenpartij is, dat zij bij het afleggen van de eed
(r) STEIN, N.].B., 1970, 375; -

ScHENK, N.].B., 1970, 383.

tegenwoordig is, altbans beboorlijk daartoe is opgeroepen. Niet duidelijk is, wat er moet gebeuren, wanneer de wederpartij niet bij de
comparitie aanwezig is. Het is uiteraard mogelijk de wederpartij oak
daarvoor op te roepen, maar dat is in zover prematuur, dat dan nag
niet definitief vaststaat, of de eedafl.egging doorgaat. Vermoedelijk zal
in zodanig geval de eed slecbts op een nader bepaalde terecbtzitting
kunnen worden afgelegd.
Volgens artikel 23I lid I moet de eed persoonlijk worden afgelegd. Het R.O. kent niet meer de in artikel I982 lid 2 opgenomen
mogelijkheid om de eed door een bijzondere gemachtigde te laten
afl.eggen. Wanneer de partij die de eed moet afl.eggen verbinderd is
te verscbijnen, kan volgens artikel 23 I lid 2 een recbterlijk college
aan een van zijn leden opdragen daartoe naar de verblijfplaats van
de betrokkene te gaan, en wanneer deze buiten bet rechtsgebied van
de recbter is gelegen, kan die opdracbt worden verstrekt aan de
kantonrecbter ter plaatse.
95· Het afl.eggen van de eed heeft volgens artikel 232 lid I bet
recbtsgevolg, dat de eed dwingend bewijs oplevert van de waarbeid
van de inboud. De wederpartij mag dus, gelet op bet in bet R.O. aan
dwingend bewijs gegeven karakter, tegenbewijs tracbten te leveren.
Deze bevoegdbeid ~ordt echter in artikd_~3 2 Jic.l_ 2_l:>~R_erkt in het
geval dat de eed op verzoek van een der partijen is opgelegcf; da~ mag
de recbter niet ingaan op een later door diezelfde partij gedaan aanbod
tot tegenbewijs door getuigen. Dit is nag een verzwakte reminiscentie
van de beslissende eed, die, nadat bij eenmaal was opgedragen en, al
dan niet aangenomen, was afgelegd, onaantastbaar was in civiele
gedingen.
Wanneer de partij aan wie de eed is opgedragen, deze niet afl.egt,
kan de recbter volgens artikel 232 lid 3 daaraan een vermoeden in
baar nadeel ontlenen, tenzij de omstandigheden de afl.egging onmogelijk maakten. Ik denk bierbij onder meer aan een inmiddels
overlijden of plotseling gebleken krankzinnigheid. Dit laatste beb ik
eens in mijn advocatenpraktijk meegemaakt; bet was toen niet mogelijk om uit de daardoor ontstane impasse te komen. Dat zal nu wel
mogelijk zijn.
96. Terugwijzing van een opgelegde eed is niet mogelijk. Oak
artikel 1980 B.W. (art. 1368 C.C.) laat terugwijzing van een aanvullende eed niet toe, en bij de beslissende eed van artikel 2010 B.W.
is terugwijzing eveneens niet geoorloofd. Ik meen dat dit juist is.
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HOOFDSTUK VIII

EXHIBITIE VAN STUKKEN
97· De artikelen 1922 en 1923 B.W. houden bepalingen in omtrent titels die tussen verscheidene personen gemeen zijn, maar slechts
in het bezit van een hunner zijn. Deze bepalingen zijn grotendeels
aan het oud-Hollands recht ontleend (1).
Artikel 1922 B.W. geeft terzake van zodanige titels aan ieder der
personen tussen wie de titels gemeen zijn het recht te vorderen dat
zulk een titel op een derde plaats in bewaring wordt gebracht, ofwel
dat hij daarvan te zijnen koste een afschrift of uittreksel mag laten
maken, terwijl artikel 1923 de bevoegdheid geeft om in een aanhangig
geding van de rechter een bevel te verzoeken, dat de wederpartij die
titel of andere aan partijen gemene stukken welke onder haar berusting
zijn en de zaak in geschil betreffen, in het geding moet overleggen.
Daarnaast geeft artikel 1922a, dat eerst in 1953 is ingevoerd, een
regeling over verloren gegane stukken. Tenslotte bevat artikel 1921
nag een bepaling omtrent de wegens ouderdom of door een andere
reden onleesbaar geworden titels. In de doctrine is men het er niet
over eens, of laatstgenoemde bepaling afkomstig is van artikel 2263
C.C., met dien verstande dat men het aldaar bepaalde meer algemeen
heeft willen stellen, dan wel is ontleend aan het onder nr. 2 genoemde
antwerp van 1820 (2).
Hoe dit oak zij, thans zijn al deze bepalingen naar elders, te
weten naar de afdeling in het Wb. v. B. Rv. over de dwanguitgiften
van akten, overgebracht en aldaar onder de artikelen 843a en 843b
opgenomen. Deze afdeling, die wei ontleend is aan het Franse recht,
namelijk aan de artikelen 1334 e.v. C.C., bevat thans met name regels
omtrent authentieke akten (3) en de bepalingen van de artikelen
1921 tot 1923 zijn dan ook, als voornamelijk betrekking hebbende op
onderhandse akten, aan het slot van die afdeling geplaatst.
De bepalingen zijn ook gewijzigd. In art. 843a wordt niet meer
gesproken van een gemene titel, maar van een onderhandse akte aangaande een rechtsbetrekking waarin de betrokkene of zijn rechtsvoorgangers partij zijn geweest. Geschriften die geen akte zijn vallen
daaronder niet. AI wordt zulks niet tot uitdrukking gebracht, zo
mag worden aangenomen dat met rechtsvoorgangers zowel die onder
algemene titel als die onder bijzondere titel zijn bedoeld.
Voorts behoeft de betrokkeneniet meer, zoals indeartikelen 1922

(1) Vgl.: AssER-VERDAM, o.c., biz. 234; - ScHELTEMA, o.c., biz. 402; - H.R.,
20 mei 1921, N.J., 1921, 788; W., 10776. Ook het Romeins recht kende een actio ad

exhibendum.
(2) Vgl. : AssER-VERDAM, o.c., biz. 233.
(3) Zie : VAN WIJMEN, Burgerlijke rechtsvordering, III, biz. 279.
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en I923 B.W. is neergelegd, een bepaald recht met betrekking tot de
akte te hebben, hetgeen de Hoge Raad oak nag beperkt had geinterpreteerd (I), maar is het voldoende, dat hij een rechtmatig belang bij
zijn vordering heeft; rechtmatig, teneinde te voorkomen, dat te dezer
zake nodeloze acties worden ingesteld (2) .
.Geschrapt is de bevoegdheid om te vorderen, dat de akte op een
derde plaats in bewaring wordt gegeven, maar anderzijds is oak een
recht van inzage toegekend.
De rechter bepaalt volgens artikel 843a lid 2 de wijze waarop
bij toewijzing van de vordering de inzage, het afschrift of het uittreksel zullen worden gegeven. Een en ander geschiedt volgens artikel
843a lid I op kosten van de verzoeker.
98. Volgens artikel 843b, lid I en 2 wordt een soortgelijke bevoegdheid toegekend aan iemand die een schriftelijk bewijsmiddel
heeft verloren tegenover degene die de beschikking heeft over of
onder zijn berusting heeft een geschrift hetwelk tot bewijs kan dienen
van enig feit waarop het verloren bewijsmiddel betrekking had. Deze
bepaling is met een kleine redactiewijziging ontleend aan het in
I953 ingevoegde artikel I922a B.W. Zij geldt blijkens haar bewoording voor alle geschriften, in tegenstelling tot artikel 843a.
Evenwel is in artikel 843b lid 3 ten aanzien van de in dit artikel
bedoelde stukken een uitzondering gemaakt ten behoeve van hen
die uit hoofde van hun ambt, beroep of betrekking tot geheimhouding verplicht zijn. Deze personen behoeven aan een vordering tot
het geven van inzage, van een afschrift, of van een uittreksel niet
te voldoen, indien het afschrift uitsluitend uit dien hoofde te hunner
beschikking staat of onder hun berusting is. Deze bepaling komt oak
reeds in artikel I922a B.W. voor.

HOOFDSTUK IX

OVERGANGSBEPALINGEN
99· Met betrekking tot de vraag, of aan de in het R.O. voorgestelde wet exclusieve dan wel eerbiedigende werking moet worden
toegekend, heeft de regering in artikel VI R.O. voor het eerste gekozen. De Staatscommissie had de voorkeur gegeven aan een eerbiedigende werking, maar terecht heeft de Regering in de Memorie
van Toelichting er a.m. op gewezen, dat het ongewenst is bij lang

(1) H.R., 31 januari 1947, N.J., 1948, nr. ns.
(z) M.v. T., biz. 23 op artikel 843 a, alinea 2.
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lopende procedures de rechter gebonden te achten aan reeds verouderde bewijsvoorschriften en dat er bij aanvaarding van het standpunt van de Staatscommissie ook gevaar voor complicaties kan ontstaan
bij voeging van twee gedingen, waarvan de een voor, en de andere
na het in werking treden van de nieuwe wet is begonnen (r).
De nieuwe voorschriften moeten derhalve volgens artikel VI
R.O. ook worden toegepast in gedingen die op het moment van het
inwerking treden van de wet reeds aanhangig zijn. Maar hierop wordt
een uitzondering gemaakt voor gedingen waarin voor dat tijdstip
reeds een beslissende eed is opgedragen. In dat geval moeten de
thans voor die eed geldende bepalingen worden toegepast. Het zou
ook onjuist zijn een tevoren door het opdragen van deze eed ontstaan
incident maar zonder meer in het rijk der schimmen te doen verdwijnen. In dit geval kan dus ook het vonnis waarbij de eed litisdecisoor wordt verklaard, na het in werking treden van de wet
worden uitgesproken en moet de eed aan de hand van de thans geldende voorschriften worden afgelegd.
roo. Met betrekking tot bepaalde situaties moet ik echter toch
een vraagteken bij de overgangsbepalingen zetten, namelijk voor
gevallen waarin een vonnis waarbij een bepaald bewijsmiddel wordt
VOorgeschreven VOOr het in Werking treden van de wet wordt uitgesproken en de uitvoering eerst daarna plaats vindt. .Wanneer het om
een bewijsmiddel gaat dat ook in het R.O. wordt erkend, zullen de
nieuwe voorschriften direct na de inwerkingtreding moeten worden
toegepast, al kan er soms een moeilijkheid ontstaan, wanneer het
R.O. een bepaald voorschrift voor een stadium bij de bewijslevering
geeft dat de huidige wet niet kent, bijvoorbeeld in het geval dat in
een vonnis een aanvullende eed is opgedragen en plaats en tijd voor
het afleggen van de eed reeds in zulk een voor de inwerkingtreding
van de nieuwe wet uitgesproken vonnis zijn vastgesteld. Naar mijn
voorlopige mening behoeft men dan niet terug te draaien, en bij een
nieuw vonnis eerst een comparitie van partijen te gelasten.
Moeilijker is nog de vraag, wat er moet gebeuren, wanneer in
een voor het inwerkingtreden van de nieuwe wet uitgesproken vonnis
een bewijsmiddel wordt opgedragen dat volgens het R.O. komt te
vervallen, bijvoorbeeld een verhoor op vraagpunten of een schattingseed. Het komt mij voor dat ook dan de huidige wet nog zal moeten
worden toegepast, al staat dit niet met zoveel woorden in het R.O.
Zodanig vonnis was immers rechtsgeldig, en het daarbij gegeven bevel kan niet zo maar in de mist verdwijnen.
Overigens meen ik, dat men zich over de in de vorige alinea
opgeworpen kwestie niet veel zorg behoeft te maken. Niet alleen
wordt van de bewijsmiddelen die volgens het R.O. komen te vervallen
(1)

M~v. T.,

biz.· 2"4 op artikel VI.
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vrijwel nooit meer gebruik gemaakt, maar oak kan de rechter, wanneer
hij de inwerkingtreding van de nieuwe wet ziet naderen, zijn uitspraak
eventueel aanhouden, totdat de nieuwe wet van kracht is geworden.

SOMMAIRE
LE NOUVEAU PROJET DE LOI HOLLANDAIS CONCERNANT LE DROIT
DE LA PREUVE
1. En 1959, la Commission d'Etat pour la h~gislation civile hollandaise a
envoye au Gouvernement un projet pour une loi portant un nouveau regime du
droit de la preuve. Ce projet une fois connu, de nombreuses publications ont
paru et nombre de demandes d'amendements ont ete adressees au Gouvernement. En raison notamment de ce fait, il a fallu attendre jusqu'en 1969 pour que
le Gouvernement introduise de son cote un projet de loi aupres de la Seconde
Chambre des Etats Generaux. Ce projet trouve son fondement dans le projet
de la Commission d'Etat, meme s'il s'en ecarte sur plusieurs points.

2. Les deux projets constituent une revision fondamentale du droit hollandais de la preuve. Les propositions les plus significatives sont les suivantes :
a. Le droiCae ·ta. preuve ·est repri:s ·dans un seul-Code, a savoir le Gode de
procedure civile. Seuls trois articles ayant un caractere de droit materiel sont
maintenus dans le Code civil, mais ils sont transferes a un autre endroit.
b. Les projets comportent, a la difference de Ia loi actuelle, des dispositions
sur le point de savoir si le droit de la preuve est applicable a Ia procedure de refere
et a la procedure sur requete.
c. 11 n'est pas fait specialement mention de modes de preuve admissibles.
d. Les projets tendent a accorder au juge encore plus de liberte qu'il n'en
a deja a l'heure actuelle. Par contre, l'interrogatoire sur faits et articles est supprime et le juge sera lie par des faits non contestes ou insuffisamment contestes,
sauf au cas ou !'admission de ces faits conduirait a une consequence juridique
qui ne releve pas de Ia libre disposition des parties. A cet egard, l'aveu n'est plus
considere comme mode de preuve et l'indivisibilite de l'aveu est abandonnee.
e. Le serment decisoire et le serment estimatoire sont egalement supprimes.
f. Le nombre d'articles consacres au droit de la preuve est reduit de 98
articles.

3. La premiere section reprise au projet comprend des dispositions generales.
Les plus importantes de celles-ci sont mentionnees sous bet d ci-dessus et concement par ailleurs la charge de la preuve. On ne s'accorde pas sur Ia question
de savoir sur quelle theorie de Ia charge de Ia preuve est donne l'actuel Code Civil;
Ia Commission d'Etat avait, notamment en fonction de Ia suppression de l'indivisibilite de l'aveu, donne Ia preference a Ia theorie de l'equite du droit de
procedure ; le Gouvernement a cependant pris comme fondement Ia theorie du
droit objectif.
Dans cette section, il est egalement stipule que Ia preuve contraire est toujours possible, meme a l'encontre d'une preuve contraignante (c'est-a-dire
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d'une preuve que le juge est contraint d'achnettre sur base de certains modes de
preuve prevus dans le projet), a moins que la loi n'exclue la preuve contraire.
Enfin, cette section regle ce qu'on appelle les conventions en matiere de
preuve. Celles-ci Iient les parties, a moins qu'elles aient trait a des faits auxquels
la loi attache des consequences juridiques qui ne relevent pas de la libre disposition des parties ou a moins que le recours a une telle convention ne soit contraire
a la bonne foi.
4· La section suivante traite des ecrits. La notion d' actes authentiques est
etendue a des actes etablis par des non-officiers qui sont competents en vertu
de la loi dans certains cas pour l'etablissement d'un tel acte. Ce que l'officier
declare avoir constate ou accompli fournit une preuve contraignante a l'egard
de chacun; par contre, les declarations des comparants reprises dans l'acte ne
fournissent, a l'endroit de ce que l'acte est appele a prouver a !'intention de la
partie adverse, une preuve contraignante de la veracite de ces declarations
qu'entre les parties et leurs ayants cause. Ce dernier point vaut egalement pour
les actes sous seing prive, a condition que la signature ne soit pas contestee et
etant entendu par la que lorsqu'il apparait que la signature emane d'un autre,
l'acte ne peut plus avoir force probante libre qu'en certaines circonstances. Par
ailleurs, les actes sous seing prive unilateraux qui ne concernent pas la profession
ou l'entreprise de !'interesse n'ont force probante contraignante que s'ils sont
ecrits par !'interesse ou s'ils sont pourvus d'une approbation en toutes lettres
du montant en argent ou de la quotite ou de la quantite de la chose. Ceci ne vaut
pas pour les parts dans un emprunt a obligations.
Les regles relatives a l'autorite de la chose jugee sont extraites de la sphere
du droit de la preuve et sont traitee comme un assujettissement des parties et
eh general egalement de leurs ayants cause a la decision en question. Sous ce
rapport, ces regles sont transferees dans la section du Code de procedure civile
relative aux jugements. Des jugements concernant l'etat des personnes, il n'est
plus fait etat dans le projet.
Par contre, la force probante de jugements penaux est reglee dans la section
relative aux ecrits, et ce en ce sens qu'un fait declare etabli dans un jugement
rendu contradictoirement par le juge penal hollandais et passe en force de chose
jugee fournit une preuve contraignante de ce fait a l'egard de chacun.
5· Suit alors dans le projet une section relative a la preuve par temoins.
L'incapacite de temoigner de certaines personnes est supprimee, sauf a l'egard
des parties elles-memes. La possibilite de recuser des temoins avait deja ete
supprimee en 1923. Le droit d'excuse reste maintenu, et ce essentiellement dans
le meme esprit que ce droit est regie dans le Code civil, etant entendu que les
parents d'une partie procedant ses qualites ne peuvent invoquer ce droit. Par
contre, un droit d'excuse est egalement accorde a ceux qui en repondant a une
question donnee s'exposeraient eux-memes ou exposeraient un de leurs proches
parents au risque d'une condamnation penale.
Une declaration de temoin doit avoir trait a des faits connus de propre
experience.
Par ailleurs, diverse modifications sont proposees en ce qui concerne les
dispositions formelles afferentes aux conditions de temoins. II est d'importance
que certains vices de forme commis peuvent sous certaines conditions etre
couverts.
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En principe, un juge-commissaire devant lequel les auditions de temoins
ont eu lieu doit collaborer a la decision finale.
La possibilite de requerir une audition provisoire de temoins est elargie,
mais d'autre part limitee en ce sens qu\me telle audition ne peut etre utilisee
dans le but d'obtenir des repseignements de personnes contre lesquelles le
requerant veut introduire u):le action en justice. Telle est c!u reste deja maintena):lt
la conception de la Cour de Cassation. Lorsque toutes les parties sont presentes
a !'audition, les declarations faites ont la meme force probante que celles faites
de fa<;on ordinaire dans un litige pendant.
6. a. Suivant la section qui traite de la preuve par experts, un juge-commissaire peut egalement i):ltervenir dans !'expertise, non seulement pour assermenter les experts, mais egalement pour conduire l'enquete. Les frais des experts sont suivant le projet avances par le greffier pour Ia partie debitrice selon
la loi.
b. Suivant le projet de loi, dans un ordre c!e descente sur les lieux ou visite
des objets, un juge-commissaire peut egalement intervenir et, tout comme dans
une expertise, les parties doivent etre mises en mesure de faire des remarques
ou des requetes pendant la descente sur les lieux ou visite des objets, ce qui doit
apparaitre du proces-verbal de !'operation. Lii·loi actuelle ne !'impose que pour
!'expertise.
c. Est egalement nouvelle la possibilite prevue dans le projet de requerir
une expertise provisoire ou une descente provisoire sur les lieux ou visite provisoire. En cette matiere, s'appliquent en principe des dispositions analogues
a celles prevues pour une audition provisoire de temoins.
7· Comme il a deja ete releve ci-dessus, le serment decisoire et le serment
estimatoire sont supprimes et seul le serment suppletoire est maintenu. A cet
egard, il est stipule dans le projet que la prestation de serment doit etre precedee
d'un ordre du juge de comparution des parties et que le juge ne decide qu'apres
cette comparution si le serment qu'il a def~re sera prete. Le serment a formuler
dans le jugement doit c6mporter des faits que la partie qui doit eventuellement
le preter connait de sa propre experience et que la contrepartie conteste. Le
serment fournit, apres qu'il est prete, une preuve contraignante de Ia veracite
de son contenu. La preuve contraire est done possible, mais le juge ne peut
pas donner ulterieurement a Une partie qUi a dernande que le serment soit
defere, la :()Ossibilite de fournir Ia preuve contraire par temoins.
8. Les dispositions figurant dans le Code civil a propos de !'exhibition de
pieces sont egalement transferees dans le Code de procedure civile, et ce dans Ia
section relative a !'expedition forcee d'actes. Les dispositions proposees dans le
projet se ramenent en bref a ce que quiconque a perdu une piece justificative
ecrite ou qui a un autre interet legitime a sa requete, peut requerir, a charge de
celui qui dispose d'une telle piece ou qui en est le depositaire, communication
ou fourniture d'une copie ou d'un extrait. En ce qui concerne les pieces perdues,
ne doivent pas donner suite a une telle requete ceux qui sont tenus au secret
en Ia matiere du chef de leur fonction, profession ou emploi.
9· II est stipule dans le projet que, sauf en ce qui concerne un serment
decisoire deja defere, Ia loi devant entrer en vigueur sur base de ce projet aura
une action exclusive.
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ZUSAMMENFASSUNG
DER NEUE NIEDERLANDISCHE GESETZENTWURF FUR DAS BEWEISRECHT
1. 1959 hat der Staatliche AusschuB fi.ir die NiederHindische bi.irgerliche
Gesetzgebung der Regierung einen Gesetzentwurf fi.ir eine neue Regelung des
Beweisrechtes zugeschickt. Nachdem dieser Entwurf bekannt gemacht geworden
war, sind zahlreiche Publikationen erschienen und wurden verschiedene Verbesserungsvorschlage der Regierung zugewendet. Dadurch auch hat es his
Oktober 1969 gedauert, bevor die Regierung ihrerseits einen Gesetzentwurf
bei der Zweiten Kammer der Staaten-General eingereicht hat. Dieser Entwurf
findet seinen Ursprung im Entwurf des staatlichen Ausschusses, obwohl er in
mancher Hinsicht davon abweicht.

2. Beide Entwi.irfe bedeuten eine grundlegende Revision des Niederlandischen Beweisrechtes. Die am meisten durchgreifende VorschHige sind :
a. Das Beweisrecht wird in einem Gesetzbuch aufgenommen, namlich im
Gesetzburch fi.ir Bi.irgerliche Prozedur; nur drei Artikel mit materiell-rechtlichem Charakter bleiben im BGB stehen, sei es, daB diese an einer anderen
Stelle untergebracht werden.
b. Die Entwi.irfe umfassen, anders als das aktuelle Gesetz, Vorschriften,
in wiefern das Beweisrecht auf der einstweiligen Verfi.igung und auf der Bittprozedur anwendbar ist.
c. Es wird keine spezielle Meldung von erlaubten Beweismitteln gemacht.
d. Man hat sich bemi.iht dem Richter noch mehr Freiheit zu geben als
bisher schon der Fall war. Dagegen wird das Verhor auf Fragepunkte aufgehoben
und wird der Richter gebunden sein an nicht, oder nicht geni.igend bestrittenen
Tatsachen, es sei denn die Annahme dieser Tatsachen wi.irde zu einer Rechtsfolge, die nicht zur freien Bestimmung der Parteien gehort, fi.ihren. Das Gestandnis wird in diesem Zusammenhang nicht mehr als Beweis akzeptiert, und
der Verbot das Gestandnis zu spleillen wird aufgehoben.
e. Der Offenbarungseid und der Abschatzungseid werden auch aufgehoben.
f. Die Zahl der dem Beweisrecht gewidmeten ,Artikeln wird mit 98 Artikeln
verringert.

3· ber erste im Entwurf aufgenommene Abschnitt enthalt allgemeine
Bestimmungen. Die wichtigsten davon sind soeben sub b und d erwahnt worden,
und beziehen sich auf der Beweislast. Man ist sich nicht einig, welche Beweislasttheorie dem Bi.irgerlichen Gesetz zu Grunde liegt; der Staatliche Ausschul3
hat, auch mit Hinblick auf der Aufhebung der Nicht-spleillbarkeit eines Gestandnisses, eine prozedurale Billigkeitstheorie bevorzi.igt, die Regierung aber hat
die objektivrechtliche Theorie als Basis genommen.
In diesem Abschnitt wird auch bestimmt, daB der Gegenbeweis immer
moglich ist, auch gegen den unwiderleglichen Beweis (das ist der Beweis, den
der Richter akzeptieren muB auf Grund von bestimmten im Entwurf erwahnten
Beweismitteln), es sei denn das Gezetz habe den Gegenbeweis ausgeschlossen.
SchlieBlich werden in diesem Abschnitt die sogenannten Beweisvereinbarungen
geregelt. Diese Vereinbarungen binden die Parteien, es sei denn sie beziehen sich
auf Tatsachen, an denen das Gezetz Rechtsfolgen ankni.ipft, die nicht zur freien
Bestimmung der Parteien. stehen, oder wenn das in Anspruch nehmen von
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derartige Vereinbarungen den Anforderungen von Treu und Glauben zuwider
sind.
4· Der folgende Abschnitt behandelt die Belege. Der Begriff authentische
Akte wird ausgedehnt auf Akten von nicht-Beambten, die kraft des Gesetzes in
bestimmten Fallen kompetent sind solche Akte aufzusetzen. Das, was der
Beambte behauptet wahrgenorrimen und verrichtet zu haben, liefert einen unwiderleglichen Beweis gegen jedermann; die in der Akte aufgenommenen
Erklarungen von Komparanten dagegen liefern, in soweit die Akte bestimmt ist
zum Behelft der Gegenpartei, nur einen unwirderleglichen Beweis der Wahrheit
dieser Erklarungen, zwischen den Parteien und ihren Rechtsnachfolgern. Das
letztere gilt auch fiir Privaturkunden, falls die Signatur feststeht und unter dieser
Voraussetzung, daB, wenn die Signatur von einem anderen stammt, die Akte
hochstens in bestimmten Fallen eine freie Beweiskraft haben kann. Weiter
haben einseitige Privaturkunden, die sich nicht beziehen auf dem Beruf oder
dem Betrieb des Beteiligten, nur dann unwiderlegliche Beweiskraft wenn sie
vom Beteiligten selbst geschrieben sind oder aber wenn sie, ganz in Worten
geschrieben, eine Gutheillung des Geldbetrags, der GroBe oder der Quantitat
enthalten. Die Kegelung der Rechtskraft der unwiderruflichen Entscheidungen
ist im Gesetzbuch fi.ir Prozedur im Abschnitt i.iber die Urteilen untergebracht.
Von Urteilen bezi.iglich des Status von Personen ist in diesem Entwurf nicht
mehr die Rede.
Dagegen wird die Beweiskraft von Strafurteilen im Abschnitt i.iber den
Geschriften geregelt und zwar in diesem Sinne, daB eine, in einem von einem
Niederlandischen Strafrechter in Anwesenheit der Parteien verki.indeten und
rechtskraftigen Urteil, bewiesene Tatsache, ein unwiderleglicher Beweis darstellt
jedem gegeni.iber.
5. Darauf folgt im Entwurf ein Abschnitt i.iber den Beweis durch Zeugen.
Die Unfahigkeit von Personen urn Auszusagen wird, ausgenommen angesichts
der Parteien selbst, aufgehoben. Die Moglichkeit Zeugen zuri.ickzuweisen war
schon 1923 gestrichen. Die Ablehnung des Zeugnisses bleibt gewahrt, und zwar
wesentlich im selben Geiste, als dieses Recht im Bi.irgerlichen Gesetzbuch geregelt wurde, unter der Bedingung,· daB die Verwandten einer Partei die eine
Prozedur fi.ihrt sich nicht auf diesem Recht berufen konnen. Dagegen wird
denjenigen, die durch die Antwort auf eine bestimmte Frage entweder sich selbst
oder einen ihrer Verwandten dem Gefahr einer strafrechtlichen Verurteilung
aussetzen wi.irden, gewahrt. Eine Zeugenaussage muB sich beziehen auf, aus
eigener Erfahrung bekannten Tatsachen. Weiter sind verschiedene Anderungen
bezi.iglich der formellen Bestimmungen i.iber Zeugenaussagen vorgeschlagen
worden. Wichtig ist, daB bestimmte begangene Informalitaten unter bestimmten
Umstanden gedeckt werden konnen.
In Prinzip muB ein delegierter Richter, vor dem die Zeugenaussagen abgehalten ·wurden, an der Endverki.indung mitarbeiden.
Die Moglichkeit urn eine vorlaufige Zeugenaussage zu b:tten, wurde erwe:tert, aber andererseits in diesem Sinne verringert, daB ein solches Verhor
nicht fi.ir die Erwerbung von Auski.inften i.iber Personen, gegen die der Bittsteller
einen Rechtsantrag stellen konnte, angewendet werden darf. Das ist i.ibrigens
schon jetzt die Auffassung des Hoge Raad. Wenn aile Parteien beim Verhor
gegenwartig sind, haben die Aussagen dieselbe Beweiskraft als die welche in
der iiblichen Weise in einem rechtshangigen Proze13 abgelegt worden sind.
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6. a. Dem Abschnitt, der i.iber den Beweis durch Sachverstandigen handelt,
nach, kann auch bei einer Expertise ein delegierter Richter eingeschaltet werden;
nicht nur fi.ir die Beeidigung des Sachverstandigen sondern auch fi.ir die Fi.ihrung
der Untersuchung. Die Kosten des Sachverstandigen werden, dem Entwurf
nach, vom Protokollfi.ihrer vorgestreckt.
b. Dem Gesetzentwurf nach kann auch bei einem Befehl von Ortsbesichtigung, ein delegierter Richter eingeschaltet werden, und miissen, ebenso wie bei
einer Expertise, die Parteien in der Lage gestellt werden, wahrend der Ortsbesichtigung Anmerkungen oder Gesuche zu machen, was sich aus dem Protokoll
der Verrichtung herausstellen mu£3. Das aktuele Gesetz verordnet dies nur fi.ir
eine Expertise.
c. Ebenso ist neu, die im Entwurf aufgesetzte Moglichkeit um eine vorlaufige Expertise beziehungsweise um eine vorlaufige Ortsbesichtigung zu
bitten. In dieser Hinsicht gelten in Prinzip ahnliche Vorschriften wie fi.ir eine
vorlaufige Zeugenaussage.
7· Wie oben sthon bemerkt wurde, sind der Offenbarungseid und der
Abschatzungseid aufgehoben und wird nur der erganzende Eid beibehalten.
Dari.iber ist im Entwurf bestimmt, dafi dem Ablegen des Zeugnisses ein Befehl
des Richters zum Erscheinen der Parteien vorabgehen mufi, und dafi der Richter
erst nach dieser Erscheinung entscheidet, ob der von ihm aufgetragene Eid wird
abgelegt. Der beim Urteil zu formulierende Eid mufi Tatsachen umfassen,
die der Partei welche ihn eventuell ablegen muss, aus eigener Erfahrung bekannt
sind und die von der gegenpartei bestritten sind. Der Eid liefert nachdem er
abgelegt worden ist den unwiderleglichen Beweis der Wahrheit seines Inhaltes.
Der Gegenbeweis ist also moglich aber der Richter darf einer Partei, die um
die Auflegung des Eides gebeten hat, spater die Moglichkeit nicht geben das
Gegenbeweis durch Zeugen zu liefern.
8. Die im Bi.irgerlichen Gesetzbuch vorkommenden Bestimmungen i.iber
die Exhibition von Sti.icken werden auch im Gesetzbuch von Zivilprozedur
untergebracht, und zwar in dem Abschnitt i.iber die Zwangsausgabe von Akten.
Die im Entwurf vorgeschlagenen Bestimmungen konnen kurz so zusammengefaBt werden, daB jeder der ein schriftliches Beweisstiick verloren hat, oder ein
gerechtes Interesse hat an seiner Bitte, von jedem der i.iber solches Schriftsti.ick
verfi.igt, oder es bei sich in Verwahrung hat, die Kenntnisnahme oder die Verschaffung einer Abschrift oder eines Ausziiges abverlangen darf. In Betracht auf
verlorengegangenen Stiicken, brauchen diejenigen die Kraft lhres Amtes, Berufes oder ihrer Beziehung zur Geheimhaltung verpflichtet sind, nicht dieser
Forderung nachzukommen.
9· lm Entwurf ist bestimmt, dafi ungerechnet in dem Fall eines jetzt aufgetragenen offenbarungseid, das, infolge des Entwurfes in Kraft getretene
Gesetz, exklusive Wirkung haben wird.
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SUMMARY
THE NEW DUTCH PROROSALS CONC:ERNING EVIDENCE
1. In 1959 the State Commission for Dutch civil law set a proposal before
the Government for a new regulation of the law of evidence. After this proposal
became known, numerous prublications concerning it appeared and requests
for amendments were made to the government. Because of this the government
only set its own proposal before the Parliament in October 1969. This is
based on the State Commission's proposal, although differing from it on various
points.

2. Both proposals involve a fundamental change in the Dutch law of
evidence. The most radical proposals are :
a. The law of evidence should be contained in a single Code, the Code of
Civil Procedure. Only three articles of substantive law remain in the Civil Code,
even though transferred to another place.
b. The proposals contain, in contrast to the present law, regulations about
how far evidence should be applied to short cause and request procedure.
c. There is no special precision about admissable evidence.
d. An effort has been made to give the judge more freedom than he already
possesses. On the other hand the interrogation about questionable points is
dropped, and the judge would be bound by unchallenged or not sufficiently
challenged facts, except when the acceptance of the facts would lead to an action
which is not open to the choice of the parties. Confession is no longer considered
evidence in this connection, and the indivisibility of a confession is also dropped.
e. The decisive oath and the valuers' oath also disappear.
f. The number of articles devoted to evidence is reduced by 98.

3· The first part of the proposal concerns generalities. The most important
have been mentioned above under band d, and concern the onus probandi. There
is no unity of opinion about on which theory of the onus probandi the present
Civil Code is based; the Commission, bearing in mind the disappearance of the
theory of the indivisibility of a confession, preferred the procedural - equitable - theory ; the Government proposal is based rather on the theory of
objectivity.
It is' also decided in this section that counter-evidence is always possible
even against compelling evidence (that is evidence which on the basis of certain
modes of proof specified in the proposal must be accepted by the judge) unless
the law forbids counter-evidence. Finally so-called evidence agreements are
described in this section. These are binding on the parties unless they concern
facts about which the law foresees legal consequences which are not of the
parties' own choice, or unless such an agreement would not be in accordance
·
with good faith.
4· The following section deals with documents. The idea of an authentic
act is widened to include acts by unofficial persons who, in certain circumstances,
are empowered by the law to formulate such acts. What an official declares to
have been observed and performed is compelling evidence against everyone; the
declarations of the parties recorded in the act consitute compelling evidence
regarding the intended proof only between the parties and those who succeed
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to their rights. This is valid also for non-notarial acts, if they are signed, with the
understanding that when the signature appears to be by someone else, the act
can at the most only be accepted as free evidence in some circumstances. Moreover
acts signed by one party, if they do not concern his profession or business, are
only compelling evidence when they are drawn up by the person involved himself
or contain an acceptance in writing of the sum, the quantity or the size, in full
letters. This is not valid for bonds.
The regulation of the authority of a judgment has been removed from the
sphere of the law of evidence and is to be treated as binding on the parties, and
in general also on the people who succeed to their rights.
In this connection this regulation is transferred to the section of the Code
of Civil Procedure concerning judgements. Judgements about the status of persons
are not discussed further in the proposal.
On the other hand the strength of criminal judgements as means of proof
is regulated in the section concerning documents; in the sense, that a fact that
is declared proved in a judgement pronounced by a Dutch criminal judge in
the presence of the adverse party and that can be executed, is considered fully
proved against everybody.

s. Then follows in the proposal a section about the evidence of witnesses.
Some persons' incapacity as witnesses, except if they are themselves parties,
disappears. The possibility of challenging witnesses already disappeared in 1923.
The right of witnesses to refuse to answer questions continues to be accompanied,
in the same spirit as in the Civil Code, with the understanding that the relations
of a party which precedes qualitate qua may not invoke this right.
On the other hand the right to refuse to answer questions is also allowed
to those who, though answering a certain question, would put themselves or
some members of their family in danger of criminal condemnations.
The declarations of witnesses must concern personal observation.
Furthermore, certain changes are proposed concerning the formal conditions
surrounding the hearing of witnesses. It is important that certain informalities
can be covered by certain conditions. On principle, the judge-commissioner
before whom the witnesses are heard, must take part in the final judgment. The
possibility of obtaining a. provisional hearing of witnesses is broadened, although
in the following manner, narrowed, that such a hearing may not be used to obtain
information from persons against whom the plaintiff wants to start proceedings.
This is already the practice of the High Court. When all the parties are present
at a hearing, the statements have the same validity as evidence as those made in
the usual way in a pending case.
6. a. According to the section dealing with expert evidence, a judgecommissioner can also be included in a.n expert enquiry; not only to administer
the oaths to the experts, but also to lead the enquiry. The experts' costs, according to the proposal, would be advanced by the clerk of the court.
b. The proposal also contains provision for the inclusion of a judge-commissioner at a view, and parties must on these occasions be allowed to make
statements or requests which must show in the proces verbal. The present law
proscribes this only for enquiries by experts.
c. The possibility included in the proposal to ask for a provisional expert
enquiry or provisional view, is also new. Such conditions attach to this as for
provisional hearings.
I
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7· As is stressed above, the decisive and valuers' oaths disappear and only
the sermon suppletoire is retained. The proposal maintains that before the taking
of this oath an order of the judge must be made to make all the parties appear,
and that the judge must decide, following this appearance, if he will administer
the oath.
The oath to be pronounced at the judgment must include the facts known
to the party and challenged by the adverse party. The oath, after it is administered,
has the strength of compelling evidence about the truth of its contents. Counterevidence is thus possible, but the judge may not allow a party who has requested
the oath, later to call counterevidence from witnesses.
8. Conditions about the exhibition of documents in the Civil Code are also
transferred to the Code of Civil Procedure, to the section concerned with the
forcible issue of acts. The stipulations set forth can be summed up as follows,
that anyone who has lost a written piece of evidence, or who has a legal intrest,
can obtain an extract or copy from whoever has it in his care or possession.
Concerning lost documents, nobody can be forced to provide copies, who is held
to professional secrecy.
9· The proposal holds that except for the specific exceptional case of an
abready administered oath, the proposed law will have exclusive validity.
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