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Nieuwe regeling van het bewijsrecht 
in burgerlijke zaken 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
wet houdende nieuwe regeling van het bewijsrecht in burger-
lijke zaken. 

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp 
vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 24 oktober 1969. 
JULIANA. 

Wu JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk 
is nieuwe voorschriften betreffende het bewijs in burgerlijke 
zaken vast te stellen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 
De vijfde, zesde, zevende, achtste en negende afdeling van 

de derde titel van het eerste boek van het Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering vervallen en worden vervangen door de 
navolgende bepalingen. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

VIJFDE AFDELING 

Algemene bepalingen van bewijsrecht 
Artikel 176. De rechter mag slechts die feiten of rechten 

aan zijn beslissing ten grondslag leggen, die overeenkomstig 
de voorschriften van deze en de volgende afdelingen zijn 
bewezen, tenzij anders uit de wet blijkt. 

Feiten of rechten die door de ene partij zijn gesteld en door 
de wederpartij niet of niet voldoende betwist, moet de rech-
ter als vaststaand beschouwen, behoudens zijn bevoegdheid 
bewijs te verlangen, zo vaak aanvaarding van de stellingen 
zou leiden tot een rechtsgevolg dat niet ter vrije bepaling 
van partijen staat. Deze bevoegdheid komt de rechter niet toe 
bij gedingen van echtscheiding of scheiding van tafel en bed, 
tenzij de gedaagde in het geding wordt vertegenwoordigd door 
een curator of een toeziend curator. 

Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid als-
mede algemene ervaringsregels behoeven geen bewijs. 

Artikel 176a. Slechts aan feitelijke gegevens waarvan hij 
in het geding kennis verkrijgt, kan de rechter bewijs ont-
lenen. 

Artikel 177. De partij die zich beroept op rechtsgevol-
gen van door haar gestelde feiten, draagt de bewijslast van 
die feiten, voor zover niet uit regels van geschreven of on-
geschreven recht een andere verdeling van de bewijslast voort-
vloeit. 

Artikel 178. Tegenbewijs, ook tegen dwingend bewijs, staat 
vrij tenzij de wet het uitsluit. 

Artikel 179. De waardering van het bewijs is, voor zover 
de wet niet anders bepaalt, aan het oordeel des rechters over-
gelaten. 

Artikel 180. Overeenkomsten waarbij van het wettelijk 
bewijsrecht wordt afgeweken blijven buiten toepassing, wan-
neer zij betrekking hebben op het bewijs van feiten waaraan 
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