
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zitting 1981-1982 

10 377 Nieuwe regeling van het bewijsrecht in burgerlijke 
zaken 

Nr. 12 

' Samenstelling: Rietkerk (VVDI, Roethof 
(PvdA), voorzitter, Haas-Berger (PvdA), 
Stoffelen (PvdA), Van Dam (CDA), Kosto 
(PvdA), Salomons (PvdA), Patijn (PvdA), 
Korte-van Hemel (CDA), Evenhuis-van Essen 
(CDA), Jacobse (VVD), Wessel-Tuinstra (D'66), 
Faber (CDA), Tripels (VVD), ondervoorzitter, 
Buikema (CDA), Van der Burg (CDA), Rempt-
Halmmans de Jongh (VVD), Schutte (GPV), 
Krajenbrink (CDA), Lankhorst (PPR), Kohn-
stamm (D'66), Brouwer (CPN) en De Jonge 
(CDA). 

NADER VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 28 juli 1982 

De vaste Commissie voor Justitie1 brengt omtrent het voorliggend 
gewijzigd ontwerp van wet het navolgende nader voorlopig verslag uit. 

Algemeen 

De leden behorende tot de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling 
kennisgenomen van het antwoord van de Regering op het door de commissie 
uitgebrachte verslag alsmede van de nota van wijzigingen. Zij betreurden 
het dat de memorie van antwoord zo lang op zich had laten wachten. 
Weliswaar moesten de voorstellen van de subcommissie Burgerlijke 
Rechtsvordering worden afgewacht, maar deze werden in oktober 1975 
uitgebracht, waarna pas in augustus 1981 de memorie van antwoord 
verscheen. Zij achtten deze vertraging nauwelijks gerechtvaardigd door de 
door de Regering gestelde prioriteit die aan andere wetsontwerpen moest 
worden verleend. 

Een onvoorzien gevolg van dit tijdsverloop is nu dat de rechtspraktijk zelf 
een oplossing heeft trachten te vinden, en hierin blijkens de cijfers is 
geslaagd, voor het probleem van de bewijsnood. Het was immers dit 
probleem dat tot de meest ingrijpende wijziging aanleiding gaf (artikel 187a 
Rv). Uit een aan de vaste Commissie voor Justitie toegezonden rapport dd. 
15 april 1982 van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak blijkt dat 
het instituut van de comparitie in de afgelopen jaren een grote vlucht heeft 
genomen. In sommige arrondissementen tot 30% of 50%, waarvan weer 
een hoog percentage in een schikking eindigt. Deze ontwikkeling heeft 
enkele in het oog springende voordelen: comparities leiden vaak tot een 
versnelling van de procedure, hetgeen kostenbesparend is en werkverlich-
ting voor de rechterlijke macht geeft. Bovendien geven de partijen een 
grotere bevrediging in hun rechtsgevoel, doordat de rechter op informele 
wijze meer omtrent de materiële waarheid te weten komt en naar bevind 
van zaken kan handelen (bij voorbeeld bewijslastverdeling). 

Uit het rapport blijkt de vrees van de NVR dat deze door hen positief 
geachte ontwikkeling doorkruist gaat worden door de ingediende wijziging, 
waardoor partijen als getuigen zullen worden toegelaten in hun eigen 
proces. Partijen zullen wellicht minder snel geneigd zijn tot het houden van 
een comparitie met eventuele schikking en hun kruit droog willen houden 
(rapport blz. 16) tot op de zitting. De door de NVR aangevoerde argumenten 
leken deze leden niet van belang ontbloot. Graag vernamen de leden van 
de C.D.A.-fractie een reactie van de Regering hierop alvorens tot het 
eindverslag over te gaan. 
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De leden van de fractie van de P.v.d.A. hadden waardering voor de 
memorie van antwoord en het gewijzigde ontwerp van wet. Zij betreurden 
evenwel de lange tijd die met het antwoord gemoeid was en zij spraken de 
wens uit dat de verdere afhandeling van het wetsontwerp aanzienlijk 
minder tijd zou vergen. 

Een belangrijke wijziging ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp 
vormt de in artikel 187a opgenomen bepaling dat ook partijen als getuige 
kunnen optreden. Die bepaling had zelfs geleid tot een buitengewoon 
uitvoerig rapport, getiteld «De partijverklaring als bewijsmiddel», van de 
Nederlandse Vereniging voor rechtspraak, die de mogelijkheid dat ook 
partijen als getuige optreden afwijst, daarmee een standpunt innemend dat 
afwijkt van het standpunt dat mede door de Vereniging werd ingenomen in 
1970. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wilden vooropstellen verheugd te 
zijn over het opnemen van de bepaling dat partijen als getuige kunnen 
optreden. Doorslaggevend was voor hen het argument dat er onder de 
huidige wet de mogelijkheid is van rechtsongelijkheid tussen partijen, bij 
voorbeeld aan de ene kant de werknemer die niet mag getuigen, terwijl aan 
de andere kant wel de werkgever-rechtspersoon, bij voorbeeld de perso-
neelschef die bij het ontslag betrokken was, als getuige kan produceren. 
Niettemin wilden deze leden de minister naar aanleiding van het rapport 
van de Vereniging enkele vragen stellen. 

De Vereniging verwacht dat het aantal - vruchteloze - getuigenverhoren 
zal toenemen, hetgeen zou leiden tot verlenging van de procedures, tot 
kostenverhoging en tot verdere overbelasting van de rechterlijke macht. 
Bovendien zou door de mogelijkheid dat partijen als getuige optreden de 
inlichtingencomparitie worden uitgehold. Wil de minister hieromtrent zijn 
mening geven? 

De hier aan het woord zijnde leden vroegen of wellicht aan de bezwaren 
van de Vereniging zou kunnen worden tegemoetgekomen door veel 
duidelijker aan de rechter de beslissing te laten of hij - ambtshalve of op 
verzoek van partijen — een getuigenverhoor onder ede van partijen wil 
bevelen. Zou, zo vroegen deze leden, het geen voorkeur verdienen het 
getuigenverhoor in het algemeen te regelen overeenkomstig het deskundi-
genverhoor (art. 215), d.w.z. de rechter kan op verzoek van een der partijen 
of ambtshalve een verhoor van getuigen bevelen? Door de rechter overbodig 
geachte getuigenverhoren zouden zo kunnen worden vermeden, waardoor 
kosten en tijd bespaard zouden worden. 

Een ander bezwaar tegen het toelaten van partijen als getuigen dat de 
Vereniging noemt, is de steeds geringer wordende waarde die in de 
samenleving aan de eed zou worden toegekend. Volgens de Vereniging 
zou het gemakkelijk tot rechtsongelijkheid kunnen voeren wanneer men 
procespartijen toelaat tot de eed/belofte terwijl de betekenis daarvan voor 
hen sterk uiteenloopt. De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen de minister 
of ook naar zijn mening de eed/belofte steeds meer aan waarde inboet en, 
zo ja, of dat dan niet geldt ten aanzien van een ieder die onder ede gehoord 
wordt en niet alleen ten aanzien van partijen, indien deze als getuige onder 
ede gehoord zouden worden? 

In het wetsontwerp wordt voorgesteld de deskundigeneed af te schaffen 
en het is volgens het onlangs ingediende wetsontwerp (nr. 17 444) zelfs de 
bedoeling dat versneld te doen ten einde de werkdruk op het terrein van 
deze rechtspraak te verlichten. Is denkbaar, zo vroegen deze leden, dat ook 
de getuigeneed afgeschaft of drastisch beperkt zou kunnen worden? 

Graag vernamen de leden van de fractie van de P.v.d.A. de mening van 
de minister hieromtrent. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met belangstelling kennis genomen 
van de nota van wijziging van 24 augustus 1981, met bijlagen alsmede van 
het gewijzigde ontwerp van wet. 

Hoewel deze leden moesten vaststellen, dat sedert de verschijning van 
het voorlopig verslag op het eerste gezicht onnodig veel tijd verstreken 
leek en dat voor de nogal fundamentele wijziging van het wetsontwerp een 
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grote rol heeft gespeeld het rapport, in april uitgebracht door de Commissie 
van Advies van de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak en de 
Nederlandse Orde van Advocaten, heeft echter het lang wachten op de 
memorie van antwoord met nota van wijziging, waarvoor de memorie van 
antwoord een verklaring geeft, het voordeel dat men zich na het voorstel 
van de adviescommissie genoegzaam nader over de voorstellen van de 
adviescommissie heeft kunnen beraden: «a quelque chose malheur est 
bon!» 

Vervolgens meenden de leden van de V.V.D.-fractie naar aanleiding van 
de door de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak en de Nederlandse 
Orde van Advocaten geuite bedenkingen en de wens van die zijde om ook 
de partij als getuige te kunnen horen, zoals ook voorgesteld en bepleit in 
de literatuur, door onder meer H. Post, Nederlands Juristenblad 71, op 
bladzijde 93 en volgende, C.H. Beekhuis, van Opstalbundel, bladzijde 1 en 
volgende, en de daarvoor aangevoerde motieven kritische opmerkingen te 
moeten maken. 

Vooreerst leek deze leden een verwijzing naar het Angelsaksische 
rechtssysteem en het in West-Duitsland gehanteerde systeem niet de toets 
der kritiek te kunnen doorstaan. Ten aanzien van het Engelse systeem 
merkten zij op, dat het partij-verhoor aldaar gebonden is aan een strikt 
formele verhoorprocedure. Vindt de «examination in chief» plaats door de 
advocaat van de betrokken partij-getuige zo komt daarna een «cross-exa-
mination» door de advocaat van de wederpartij. De rechter kan daarna 
verlof verlenen tot een «re-examination» door de advocaat van de partij-
getuige waarna een ambtshalve «re-hearing» door de rechter mogelijk is, 
waarbij een strikte beroepscode door de advocaten in acht wordt genomen. 
In de literatuur constateert men verder dat het aantal meinedige verklaringen 
zeer groot is, en dat de strafsanctie nauwelijks een rol speelt. 

Een analyse van het ZPO toont eveneens aan dat het systeem in Duitsland 
toch anders is dan als neergelegd in het voorliggende wetsontwerp. 
Paragraaf 445 van ZPO stelt, dat slechts een partij die met andere bewijs-
middelen er niet in is geslaagd volledig bewijs te leveren of die geen 
andere bewijsmiddelen heeft aangevoerd, kan verzoeken de tegenpartij 
over de te bewijzen feiten te doen horen en dit kan slechts wanneer het 
feiten betreft waarvan de rechter het tegendeel niet bewezen acht. Volgens 
paragraaf 447 ZPO, kan de rechter ook de partij die iets moet bewijzen 
horen, maar alleen, wanneer een van de partijen zulks verzoekt en de 
wederpartij daarmee instemt. Het is duidelijk dat zulks slechts in zeer 
weinig gevallen zal voorkomen, namelijk dat een partij er belang bij zou 
hebben haar wederpartij als getuige te horen. De rechter kan echter ook 
ambtshalve - artikel 448 - en zonder te letten op de bewijslast, een verhoor 
van een partij of van beide partijen gelasten, wanneer het resultaat van de 
procedure of van een bewijsvoering niet voldoende is om daarop de 
overtuiging van de waarheid of onwaarheid van een te bewijzen feit te 
baseren, waarbij de rechter geheel vrij is in zijn waardering van de verklaring 
van een partij (paragraaf 453). Er is derhalve nog steeds geen sprake van 
een partijverklaring onder ede. Een partij wordt slechts dan toegelaten tot 
het afleggen van een eed, wanneer de verklaring welke door haar eerder 
werd afgelegd niet voldoende is om de rechter van de waarheid of onwaar-
heid van het bewezen feit te overtuigen en ten aanzien van eenzelfde 
feitencomplex kan slechts een partij de eed afleggen, terwijl de rechter vrij 
is aan de weigering de eed af te leggen, die gevolgen te verbinden die hem 
geraden voorkomen. 

In dit verband moet ook gewezen worden op paragraaf 452: Reicht das 
Ergebnis der unbeeidigten Aussage eines Partei nicht aus, um das Gericht 
von der Wahrheit oder Unwahrheit der zu erweisenden Tatsache zu 
überzeugen, so kann es anordnen, dass die Partei ihre Aussage zu beeidigen 
habe. De eedaflegging c.q. opdracht geschiedt derhalve op initiatief van de 
rechter; partijen kunnen daartoe geen initiatief nemen. Tevens blijkt uit het 
aanvullende karakter van de partijverklaring dat het partijverhoor niet kan 
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worden gehouden met het doel tegenbewijs te leveren. Naast de zeer 
beperkte toelating van de partijverklaring kan men niet over het hoofd zien 
dat een partij, anders dan een getuige, een onmiddellijk belang heeft bij 
een gunstige uitslag van zijn proces, en derhalve meer dan een ander 
geneigd zal zijn de waarheid geweld aan te doen, wanneer het gaat om zijn 
belang: «Recht ist, was mir nützt»! 

Men kan in dezen verwijzen naar het rapport van de Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak, Afdeling Burgerlijke Rechtspraak, werkgroep 
bewijsrecht. Van belang is ook te vermelden dat men in Frankrijk zelfs is 
teruggekomen op de eed van een partij, terwijl in België de eed van een 
partij ter gelegenheid van een comparitie nimmer heeft bestaan en de 
Belgische wet voor wat betreft het getuigenverhoor en comparitie, bepalin-
gen bevat die grotendeels overeenkomen met de thans in Nederland 
geldende bepalingen. Derhalve kan uit de wetgeving in omringende landen 
bezwaarlijk een argument worden geput voor de toelating van een partij 
als getuige onder ede. 

De argumenten, welke in de memorie van antwoord zijn ontwikkeld voor 
de toelating van de partij als getuige onder ede, zijn naar de opvattingen 
van de leden van de V.V.D.-fractie niet geheel sluitend, althans doeltreffend. 
Vooreerst wordt als argument aangevoerd dat de verklaring van de partij 
zelve niet noodzakelijkerwijs of zelfs maar als regel minder betrouwbaar is, 
dan die van bij voorbeeld de echtgenoot of echtgenote of naaste familieleden, 
waarvan het verhoor in het ontwerp nieuw bewijsrecht wel is toegestaan. 
Het tegendeel lijkt echter eerder het geval, omdat de betrokken partij nu 
eenmaal het eerste en grootste belang heeft bij een gunstige uitslag van 
zijn proces. Aan dat argument zal toch bezwaarlijk getornd kunnen worden; 
gelet op dat primaire belang, lijkt een partij de minst gerede partij om als 
getuige in zijn eigen zaak te occuperen. Wanneer men de redenering 
anders zou opstellen zou men moeten stellen dat de betrouwbaarheid van 
een echtgenoot of naaste familielid in het algemeen niet hoog wordt 
aangeslagen en dat dientengevolge de partijverklaring onder ede in het 
algemeen weinig geloof verdient. 

Een tweede argument is dat zich casusposities kunnen voordoen, waarin 
het als onbillijk wordt ervaren dat de natuurlijke persoon niet onder ede 
kan worden gehoord, terwijl de wederpartij, vooral wanneer het een 
rechtspersoon betreft, wel soms aan haar zijde een betrokken persoon of 
personen als getuigen naar voren kan brengen, die materieel aan de aan 
het geding ten grondslag liggende feiten deelnamen, bij voorbeeld in de 
verhouding werkgever-werknemer, of bij aanrijdingszaken. 

In zijn algemeenheid moet opgemerkt worden, aldus de leden van de 
V.V.D.-fractie, dat de wet niet alle mogelijke gevallen kan voorzien en 
daarvoor oplossingen bieden. Op de tweede plaats kan ook in het voorbeeld, 
aangehaald in de memorie van antwoord, worden gesteld dat er toch wel 
een verschil is in de positie van de partij als getuige tegenover bij voorbeeld 
een procuratiehouder of personeelschef van een werkgever; de eerste 
heeft een aanzienlijk duidelijker belang bij de uitslag van de procedure dan 
de bewuste getuige. Bovendien blijkt wederom in de praktijk dat men in 
zijn algemeenheid niet kan beweren dat in een arbeidsprocedure de 
ondergeschikte onware verklaringen pleegt af te leggen «under indue 
influence»! 

Hetzelfde geldt tussen de verzekeraar en een verkeersdeelnemer, waarbij 
de verzekeraar de eigen verzekerde soms als getuige kan voorbrengen. Ook 
in dat geval kan gesteld worden, dat de eigen verzekerde, zijnde immers 
schadeloos gesteld, geen enkel belang meer heeft bij de uitslag van de 
procedure, hetgeen toch wel een nuanceverschil brengt in de belangen, die 
de verkeersdeelnemer, die gedagvaard is en de verzekerde die geen partij 
is, in casu hebben. Bovendien geldt ook hier weer dat de praktijk niet heeft 
aangetoond dat in dat soort zaken de uitkomsten als onbillijk zijn te 
kwalificeren. 

Voor wat betreft de laatste zinsnede van pagina 21 van de memorie van 
toelichting, merkten de hier aan het woord zijnde leden van de V.V.D.-fractie 
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op, dat de rechter wel degelijk rekening ermee kan en zal houden, wanneer 
een vordering wordt gecedeerd vanwege bewijsmoeilijkheden, bij zijn 
waardering van de betrokken verklaring van degene, die zijn vordering aan 
een derde heeft gecedeerd, en daaruit de geëigende conclusies zal trekken, 
los van het feit dat er ook uitspraken bekend zijn waaruit blijkt dat de 
rechter een dergelijke cessie niet accepteert. 

In het kader van het vorenstaande, zo vervolgden de leden van de 
V.V.D.-fractie, kan worden gesteld, dat het huidige recht toch ook zeer vele 
- om niet te zeggen - genoegzame mogelijkheden biedt die, mits doelmatig 
gebruikt, de waarheidsvinding kunnen bevorderen, c.q. zullen bereiken. 

Deze leden vestigden met name de aandacht op partijverklaringen ter 
gelegenheid van een comparitie. Het voordeel van een comparitie is dat 
partijen in een informele sfeer persoonlijk het woord kunnen voeren en dat 
zij over en weer vragen kunnen stellen, althans doen stellen. De praktijk 
leert wederom dat deze comparities, mits goed geleid en begeleid, de 
procedure aanmerkelijk kunnen bekorten en vaak helderheid geven, los van 
het feit dat ter gelegenheid van comparities ook veelal schikkingen worden 
gerealiseerd, en wanneer dit laatste niet het geval is, belangrijke informaties 
aan de rechter worden gegeven, die hem in staat stellen een juist oordeel 
over de zaak te verkrijgen. 

Verder is tijdens pleidooien de rechter bevoegd partijen opheldering te 
vragen, zonder dat daartoe een comparitie van partijen is bevolen, hoewel 
hierbij moet worden aangetekend dat partijen niet verplicht zijn een 
pleidooi in persoon bij te wonen. 

Op de derde plaats kan gewezen worden op een verhoor op feiten en 
vraagpunten, artikel 237 e.v. Brv., waarvan echter weinig gebruik wordt 
gemaakt, omdat de comparitie het verhoor op feiten en vraagpunten 
volledig heeft verdrongen. Het verschil tussen het verhoor op feiten en 
vraagpunten en een comparitie is van formele aard, omdat een verhoor op 
feiten en vraagpunten kan worden afgedwongen, terwijl een comparitie 
afhankelijk is van de discretionaire bevoegdheid van de rechter. 

Volgens het voorliggende wetsontwerp zullen de beslissende eed en de 
schattingseed verdwijnen, waarmede de leden van de V.V.D. fractie zich 
zeer wel konden verenigen. 

Voor wat betreft de verklaring onder ede meenden zij te moeten opmerken, 
dat aan de eed niet meer dezelfde waarde kan worden toegekend als 
voorheen het geval is geweest, terwijl het erop lijkt, dat aan de depreciatie 
c.q. inflatie van de eed, nog steeds geen einde is gekomen, los van het feit 
dat het verschil tussen eed en belofte voor sommigen ook nog meespeelt 
en er emotioneel voor sommigen een groot verschil bestaat tussen de eed 
en de belofte. Bovendien zal de ene partij een eed of belofte anders 
waarderen en evalueren dan de andere, waardoor reeds enig verschil in 
het ene en het andere geval geredelijk kan ontstaan. Deze leden wezen 
verder op de pagina's 5 en volgende van het eerdergenoemde rapport. 

Terecht is de werkgroep ingegaan op de comparitie van partijen als 
middel om de bewijsnood op te heffen. De daarvoor aangevoerde argu-
menten werden door de leden van de V.V.D.-fractie volledig onderschreven. 

Reeds eerder hadden deze leden aangedrongen op een wijziging van de 
civiele procedure en daarbij aan te haken aan het Duitse systeem, waarin 
namelijk onmiddellijk nadat de dagvaarding is uitgebracht, een comparitie 
van partijen wordt bevolen, waarbij zelf getuigen kunnen worden voorge-
bracht, hetgeen ertoe heeft geleid dat in Duitsland de civiele procedures 
aanmerkelijk worden bekort en de justitiabelen minder tijd en derhalve 
kosten aan een procedure moeten besteden, de procedure op een informe-
lere wijze plaatsvindt, waarbij partijen tegenwoordig zijn en als het ware 
niet afstandelijk middels ingewikkelde en vaak voor leken niet leesbare 
conclusies een procedure moeten trachten te volgen, hetgeen een ondoen-
lijke opgave is; kortom het rechtsgevoel van de partijen wordt bij een 
comparitie gereder bevredigd dan in een uitvoerige, schriftelijke procedure 
met getuigenverhoren en contra-enquêtes. Terecht worden dan ook bij vele 
rechtbanken de inlichtingencomparities veelvuldiger gehanteerd, aldus 
deze leden. 
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Het zou - zo stelden deze leden - te betreuren zijn wanneer aan deze 
bijzonder gewenste en gunstige ontwikkeling een einde zou worden 
gesteld, aangezien te duchten is dat men gereder dan thans het geval is, 
niet alleen het risico van een procedure zal aandurven, doch deze zal 
continueren, omdat men vertrouwt op zijn eigen verklaring als getuige! 

De leden van de V.V.D.-fractie meenden derhalve dat het invoeren van de 
partijverklaring als getuige onder ede niet alleen een inbreuk betekent op 
het thans geldende systeem en verder ons recht doet afwijken van de 
landen, waarmee ons rechtssysteem en onze rechtspraktijk de meeste 
aanknopingspunten heeft. Verder zal het invoeren van de partijverklaring 
als in artikel 187a van het ontwerp bedoeld, toch niet medewerken om de 
bewijsnood op te heffen, omdat de verklaring slechts als bewijs kan 
meewerken voor zover de verklaring niet tot haar voordeel strekt. Voorts is 
niet voldoende duidelijk wanneer een verklaring van een partij geacht moet 
worden te haren voordele te strekken, hetgeen tot ernstige onduidelijkheid 
en onzekerheid aanleiding kan geven. Bovendien is hiervoren reeds 
aangetoond dat de waarde van de eed niet moet worden overtrokken, zeker 
niet wanneer het gaat om een partij die nu eenmaal geneigd is haar eigen 
belang te dienen. Een verhoor van partijen ter gelegenheid van een 
comparitie is, zoals ook het Duitse systeem van comparities in de civiele 
procedures bewijst, een bijzonder probaat middel tot leniging van de 
bewijsnood, afgezien van de eerder gestelde voordelen. 

De leden van de V.V.D.-fractie tekenden hierbij aan, dat het wenselijk lijkt 
dat de rechter verplicht wordt, hetzij op verzoek van beide partijen, hetzij 
op verzoek van één partij, een comparitie van partijen te bevelen, zeker in 
die gevallen, waarin een partij het haar opgedragen bewijs niet of niet 
geheel heeft kunnen leveren of denkt te kunnen leveren. 

De in het gewijzigde ontwerp voorgestelde regeling van het horen van de 
partij als getuige onder ede doorkruist de gunstige ontwikkeling van het 
gebruik van de inlichtingencomparitie. Zoals hiervoren reeds door de leden 
van de V.V.D. is opgemerkt moet een partij de gelegenheid hebben, 
wanneer zij zich in het begin van de procedure al bewust is van haar 
bewijsproblemen om reeds aanstonds, na de conclusie van antwoord, of 
wanneer zij gedaagde is, bij conclusie van antwoord, een comparitie van 
partijen te verzoeken, waaraan de rechter dan gehoor dient te geven. 

Op al die hierboven beschreven gronden moesten de leden van de 
V.V.D.-fractie dan ook tot de conclusie komen, dat ondanks de inhoud van 
de memorie van antwoord en de daarin gegeven argumenten, de contra-
argumenten om artikel 187a niet in de wet op te nemen aanzienlijk sterker 
lijken en het voorgestelde artikel meer bezwaren dan voordelen biedt. 

Allereerst onderschreven de leden van de V.V.D.-fractie de aan het 
ontwerp ten grondslag liggende gedachte dat in bewijszaken aan de 
rechter een grote mate van vrijheid moet worden gelaten, waarbij twee 
uitgangspunten in evenwicht moeten worden gebracht, te weten het 
belang van de rechtszekerheid en het belang van een soepele toepassing 
van het bewijsrecht. De leden van de V.V.D.-fractie plaatsten hierbij wel de 
vraag of het nieuw geredigeerde artikel 179 Rv. bij de accentuering van de 
wenselijkheid van een zekere mate van voorzienbaarheid van het rechterlijk 
beleid in bewijskwesties, niet wat te ver gaat. Hierbij merkten zij op dat, 
hoezeer zulks als wenselijk zou kunnen worden geoordeeld, het voor een 
partij die zich genoodzaakt ziet een geding aan te spannen, niet in alle 
gevallen mogelijk zal zijn om in haar concreet geval de voorzienbaarheid 
van de uitslag van de aanhangig te maken procedure te bepalen, gerelateerd 
aan het rechterlijk beleid voor wat betreft een eventuele bewijsvoering. Een 
uitslag in een civiele procedure is zeker in de aanvangsfase moeilijk te 
overzien, omdat deze niet alleen afhangt van het ter beschikking van die 
partij staande en door haar te beoordelen bewijsmateriaal, doch mede van 
het voor haar onvoorzienbare van het bewijsmateriaal van de tegenpartij 
en de waardering van der partijen bewijsposities door de rechter, waarbij 
partijen weten en ook dienen te weten dat de rechter een grote mate van 
vrijheid heeft, nu hem terecht bij de beoordeling van het bewijs een grote 
mate van vrijheid wordt gelaten. 
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In dit kader was naar de mening van deze leden de vraag gewettigd of er 
bij het vraagstuk van de omlijning van de rechterlijke vrijheid sprake is van 
twee min of meer tegengestelde belangen, die tegen elkaar zouden moeten 
worden afgewogen, en die blijkens de memorie van antwoord worden 
omschreven als: 

1. het vinden van de materiële waarheid, 
2. het belang dat partijen hebben bij het aangaan van rechtshandelingen 

zich te verzekeren van een bewijsmiddel met een bepaalde door de wet 
vastgestelde kracht, waardoor zowel de kans op het ontstaan van rechtsge-
schillen, alsook het risico van een desalniettemin te voeren procedure, 
zoveel mogelijk wordt beperkt. 

De leden van de V.V.D.-fractie zagen het vorenstaande niet als twee met 
elkaar strijdige belangen, omdat in het eerste geval ervan wordt uitgegaan 
dat er een procedure wordt gevoerd, waarin het zonder meer duidelijk is 
dat in een proces het vinden van de materiële waarheid de basis vormt in 
dat proces en wel binnen het kader van de aan de rechter gegeven vrijheden. 
In het andere geval is er sprake van het stellen van rechtshandelingen, 
waarbij zoveel mogelijk het ontstaan van een conflict uit hoofde van een 
dergelijke rechtshandeling wordt voorkomen, indien men zich verzekert 
van bewijsmiddelen waaraan de wet bewijskracht heeft toegekend en wel 
van zodanige aard dat een procedure daardoor wordt voorkomen, althans 
zoveel mogelijk wordt beperkt. 

De aan het woord zijnde leden konden in dit verband onderschrijven dat 
het onjuist zou zijn een bepaling in de wet omtrent het bewijsrecht op te 
nemen, waarbij aan een geschrift vrije bewijskracht wordt toegekend, 
omdat zulks de rechtszekerheid stellig niet zou vergroten. 

De leden van de V.V.D.-fractie onderschreven dat de lijdelijkheid naast de 
vrijheid van de rechter eveneens van groot belang is; daarbij diende naar 
hun mening te worden vastgesteld dat het partijen zijn die de inhoud van 
het geding bepalen, waarmee echter niet gezegd kan worden dat zij 
daardoor, behoudens bepaalde uitzonderingen, de rechter voor de voeten 
zouden mogen lopen voor wat betreft zijn vrijheid in bewijszaken. 

Wanneer de lijdelijkheid de rechter in zijn vrijheid zou beperken, zou dit 
te kort doen aan het wezen van het civiele proces, zijnde een rechtsverhou-
ding tussen twee conflicterende partijen, die zich tot de rechter wenden die 
de opdracht heeft een oplossing van hun conflict te bewerkstelligen. De 
materiële inhoud van het conflict wordt inderdaad alleen door partijen 
bepaald; de oplossing ervan geschiedt in en door een samenwerking en 
wisselwerking tussen die partijen en de rechter, welke laatste binnen het 
materiële kader, door partijen bepaald, eigen wegen en middelen moet 
hebben om, zoals de memorie van antwoord het noemt - een hechte 
feitelijke en formele grondslag aan zijn vonnis te geven, waartoe hem dan 
ook zodanige bevoegdheden moeten zijn en worden gegeven, die hem 
geredelijk in staat stellen die opdracht te vervullen. Te denken valt hierbij 
aan ambtshalve door de rechter te geven bevelen, waarbij van groot 
belang is het bevel tot het houden van een comparitie van partijen tot het 
geven van inlichtingen en tot het beproeven van een regeling. 

De zo geprezen lijdelijkheid van de rechter heeft echter volgens de leden 
van de V.V.D.-fractie weinig van doen met een onderdeel van diens taak, 
namelijk de waarheidsvinding, aangezien, zoals hiervoren reeds opgemerkt, 
de rechter voor dat onderdeel een grote mate van vrijheid moet worden 
toegekend. De lijdelijkheid heeft slechts betrekking op de aard en inhoud 
van het geding, doch slaat niet op de vaststelling van de feiten, het vinden 
van de waarheid tussen de tegenover elkaar staande feitelijke standpunten 
van partijen. In strijd met die lijdelijkheid zou zijn dat de rechter autonoom, 
zelfstandig en eigener beweging gegevens bij derden inwint en deze buiten 
partijen om gebruikt. Dit laatste zou in strijd komen met het hiervoren 
verdedigde criterium dat namelijk uitsluitend partijen de feitelijke inhoud 
van het geding bepalen. Indien men het zelfstandig inwinnen door de 
rechter van informaties desondanks zou willen aanvaarden, zo zou de 
rechter de buiten partijen om verkregen gegevens dan slechts mogen 
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gebruiken nadat partijen de gelegenheid hebben gehad zich over die 
gegevens uit te laten. In het ene en het andere geval zou de rechter gaan 
meeprocederen en zou het principe van de autonomie van partijen door-
broken worden c.q. zou de rechter daardoor zelve initiatieven kunnen 
nemen, die hem daardoor in zekere zin tot een mede-procederende partij 
zouden maken. 

Niet in strijd met die lijdelijkheid achtten deze leden het echter dat de 
rechter zich oriënteert omtrent toepassing van buitenlands recht, omdat, 
wanneer de rechter van mening is dat vreemd recht moet worden toegepast, 
hij gehouden is zich omtrent de inhoud van dat van toepassing zijnde recht 
te oriënteren, hetgeen niets te maken heeft met bewijsvoering, doch met 
rechtsvinding en rechtstoepassing, hetgeen tot de primaire taak van de 
rechter behoort. 

Terecht wordt dan ook, aldus deze leden, in de memorie van toelichting 
op pagina 3 gesteld dat de rechter vreemd recht eigener beweging heeft 
toe te passen en daarbij vrij is in de keuze van de bronnen waaraan hij zijn 
kennis ontleent en dat het evenmin daarmee in strijd is dat de rechter 
evenzeer aan partijen in het geding het verschaffen van inlichtingen over 
het van toepassing zijnde vreemde recht kan opdragen. 

Verder konden deze leden onderschrijven dat het voor de rechtsbedeling 
van groot belang is dat zo goed mogelijke informaties over het van toepas-
sing zijnde vreemde recht worden verkregen en dat wanneer het vreemde 
recht van toepassing is van niet Europese staten, er vaak moeilijkheden 
van praktische aard zullen ontstaan, omdat noch de rechter, noch de 
raadslieden van de procederende partijen in het algemeen beschikken over 
voldoende betrouwbare rechtsbronnen dienaangaande. Van groot belang 
achtten deze leden het verder dat de Europese Overeenkomst, gesloten te 
Londen op 7 juni 1968, voorziet in onderlinge rechtshulp tussen de aange-
sloten staten, juist op het gebied van het geven van informaties over van 
toepassing zijnd vreemd recht, welke overeenkomst bij de wet van 30 juni 
1976, Staatsblad 370, is goedgekeurd en op 2 maart 1977 in werking 
getreden, terwijl bij de wetten van 30 juni 1976, respectievelijk Staatsblad 
371 en Staatsblad 372, alsmede bij Besluit van de Minister van Justitie van 
3 januari 1977, Staatsblad 16, aan die overeenkomst verdere uitvoering is 
gegeven, en ten slotte onder meer in artikel 150 Rechtsvordering is bepaald 
dat met inachtneming van artikel 4 van de overeenkomst, de rechter het 
verzoek om inlichtingen in een interlocutoir vonnis vaststelt. Lid 3 van 
gemeld artikel bepaalt dat hij partijen de gelegenheid geeft binnen een 
door hem te bepalen termijn daarover hun mening te geven. 

Ten slotte moge gewezen worden op de artikelen 429s en 429t Rv., die 
bepalen dat de rechter tijdig aan partijen schriftelijk opgave doet van de te 
stellen vragen en de te verzenden stukken, waarop inspraak mogelijk is 
binnen de door de rechter te bepalen termijn. 

Deze aldus in rechtsvordering neergelegde procedures sluiten geheel 
aan bij het standpunt dat de leden van de VVD-fractie hiervoren reeds 
hadden ingenomen. 

In zoverre konden de leden van de V.V.D.-fractie zich niet verenigen met 
het gestelde op pagina 4 van de memorie van antwoord, voorlaatste 
zinsnede van de eerste alinea, waarin wordt gesteld dat de rechter in ieder 
geval meestal wel aan partijen de gelegenheid zal geven zich over de 
verkregen inlichtingen uit te laten, alvorens een vonnis te wijzen. Artikel 
151 en artikel 429t, lid 2, schrijven dit, naar de mening van de leden van de 
V.V.D.-fractie, imperatief voor, zodat de rechter naar hun opvattingen geen 
keuze heeft, doch verplicht is partijen de gelegenheid te geven zich over de 
verkregen inlichtingen uit te laten. 

Wanneer ten slotte in de laatste zinsnede van pagina 4 van de memorie 
van antwoord wordt gesteld dat het de Minister niet gewenst voorkomt de 
rechter, voor wat betreft het verkrijgen van inlichtingen over het recht van 
niet bij de Europese Overeenkomst aangesloten landen, een bepaalde 
gedragslijn voor te schrijven, zo meenden de leden van de V.V.D.-fractie 
dat in ieder geval naar analogie van de bepalingen in de artikelen 151 en 
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429t, zowel voordat inlichtingen worden gevraagd, alsook inlichtingen 
worden verkregen, gehandeld zal moeten worden als hiervoren uiteengezet; 
met andere woorden partijen zullen van te voren hun standpunt moeten 
kunnen bepalen, voordat de inlichtingen gevraagd worden, en nadat de 
inlichtingen zijn verkregen hun beschouwingen daarover moeten kunnen 
geven. Overigens merkten deze leden op, dat er geen bepaalde procedures 
voor het verkrijgen van die inlichtingen en het behandelen van die inlichtin-
gen behoren te worden voorgeschreven, die slechts zouden leiden tot een 
onnodige en ongewenste verstarring. 

De leden van de V.V.D.-fractie herhaalden vervolgens dat het ontwerp 
terecht heeft afgezien van een opsomming van de bewijsmiddelen. 

De memorie van antwoord spreekt op pagina 4 over de opmerkingen van 
de Commissie inzake nieuwe technische middelen, zoals films, geluidsban-
den en dergelijke, en dat een bepaling zou dienen te worden opgenomen 
dat deze slechts tot aanvullend bewijs zouden mogen strekken. 

Met instemming namen de leden van de V.V.D.-fractie ervan kennis, dat 
de Minister met de commissie van oordeel is dat op het stuk van technische 
middelen geen algemene uitzonderingsregel moet worden gegeven, en het 
wederom aan de rechter kan worden overgelaten aan de hand van de 
omstandigheden en het geval te beslissen of, en zo ja, welke bewijskracht 
aan een zodanig technisch middel kan worden toegekend. Mede kunnen 
hierbij andere bewijsmiddelen van technische aard worden betrokken, 
zoals fotokopieën, microfilms of andere moderne registratieprocedés 
betreffende geschriften. Het wilde deze leden voorkomen dat genoegzaam 
aan deze moderne procédés wordt tegemoetgekomen door in artikel 179, 
lid 2, te bepalen dat de waardering van bewijskracht toe te kennen aan 
fotokopieën, microfilms en dergelijke, aan de rechter kan worden overgela-
ten. 

Bij de behandeling van artikel 185a van het ontwerp zouden deze leden 
nog nader terugkomen op het stuk van fotokopiëring en microfilms. 

De leden van de V.V.D.-fractie konden zich ermee verenigen, dat er geen 
behoefte bestaat aan een beëdiging van de door de rechter benoemde 
deskundigen, omdat deze toch vanwege hun deskundigheid en betrouw-
baarheid als zodanig worden benoemd en als zodanig gehouden zijn, 
wanneer zij hun taak aanvaarden, onpartijdig en naar beste kunnen en 
weten die taak te volbrengen, hetgeen dan ook in de wet tot uitdrukking 
komt. Evenzeer deelden de leden van de V.V.D.-fractie het standpunt 
betrekkelijk de programmeringscomparitie, namelijk deze niet dwingend te 
willen voorschrijven, enerzijds omdat de rechter vrij moet zijn naar bevind 
van zaken te handelen, terwijl er ook gelegenheid te over is om met 
partijen informeel overleg te plegen. Bovendien zou een dergelijk voorschrift 
in sommige gevallen volslagen onnodig zijn, omdat er opdrachten kunnen 
worden gegeven, waarbij een verplicht voorafgaand overleg tussen 
partijen en deskundigen een onnodige belasting zou kunnen betekenen. In 
de praktijk blijkt dan ook de gewoonte te bestaan bij de benoeming van 
deskundigen, dat de rechter van te voren het concept-vonnis, althans de 
aan de deskundige te geven opdracht, ter kennis brengt van partijen ter 
fine van eventueel commentaar c.q. aanvulling van de aan de deskundige 
te geven opdracht. 

In artikel 217, 5e lid, wordt in aansluiting op het gestelde in de memorie 
van antwoord op pagina 32, tweede alinea voorlaatste zinsnede, gesteld 
dat de deskundigen bij hun onderzoek partijen in de gelegenheid moeten 
stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen en dat uit het schriftelijk 
bericht moet blijken of aan dit voorstel is voldaan. 

Naar de mening van de leden van de V.V.D.-fractie zou zulks toch 
zodanig moeten geschieden, dat de objectiviteit zoveel mogelijk gewaar-
borgd wordt, hetgeen impliceert dat, wanneer een partij opmerkingen 
wenst te maken of verzoeken doet, zij tegelijkertijd de wederpartij daarvan 
in kennis dient te stellen. Hetzelfde geldt wanneer de deskundige aan een 
partij opmerkingen maakt of haar een verzoek doet. Verder zal in de wet 
een bepaling moeten worden opgenomen dat de griffier, onmiddellijk na 
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ontvangst van het schriftelijk bericht, dit in afschrift of fotokopie aan 
partijen toezendt, dit om te voorkomen, op de eerste plaats dat partijen niet 
tijdig het schriftelijk bericht van de deskundige ontvangen enerzijds, 
anderzijds dat zij nog gehouden zijn tegen de termijn door de rechter 
daartoe bepaald bij de benoeming van de deskundige, de griffier te 
benaderen en om toezending van een afschrift van het deskundigenbericht 
zouden moeten verzoeken. 

Dit sluit ook aan bij de praktijk waarin de griffier meestal ambtshalve aan 
de partijen een afschrift van het deskundigenrapport toezendt, zodra dit ter 
griffie is binnengekomen. 

Ten gevolge van het feit dat de deskundigen niet meer behoeven te 
worden beëdigd, diende naar de mening van de leden van de V.V.D.-fractie 
de vraag, door de adviescommissie opgeworpen inzake de oproeping van 
de deskundige door de griffier, niet meer te worden behandeld. Wel zou 
echter naar hun mening een regeling moeten worden getroffen wie belast 
is met de toezending van het vonnis of de beschikking aan de benoemde 
deskundigen. Is dit de griffier, dan wel de eisende partij, dan wel de 
gedaagde partij? Uit artikel 216 zou kunnen worden afgeleid, hoewel dit 
niet «expressis verbis» uit de tekst blijkt, dat de griffier de deskundigen van 
hun benoeming op de hoogte stelt, onder toezending van het vonnis of de 
beschikking, zo merkten de leden van de V.V.D.-fractie ten slotte op. 

De leden van de fractie van D'66 stelden, dat blijkens de memorie van 
antwoord het «Rapport aangaande het ontwerp van wet houdende nieuwe 
regeling van het bewijsrecht in burgerlijke zaken» van 1970 een belangrijke 
rol heeft gespeeld. Zonder iets te willen afdoen aan de betekenis van dit 
rapport zo merkten deze leden op, is het duidelijk dat het de sporen draagt 
van de tijd waarin het is ontstaan. Met name kon de commissie van advies 
geen rekening houden met de sedertdien sterk toegenomen betekenis van 
de comparitie van partijen, vooral de ambtshalve door de rechter bevolen 
inlichtingencomparitie ex artikel 19a Rv., die bij een aantal rechtbanken 
systematisch wordt toegepast - men spreekt in dit verband wel van civiele 
instructies - terwijl in het rapport ook geen aandacht geschonken is kunnen 
worden aan de sterk afgenomen betekenis van de eed. (Zie onder meer dr. 
E. J. Anneveldt: «De devaluatie van de eed», NJB 1981 pag. 626, en de in 
1971 ingevoerde keuze tussen eed en belofte.) 

Evenmin kan thans, aldus deze leden, worden voorbijgegaan aan de 
vaststelling van de boeken drie, vijf en zes van het nieuwe burgerlijk 
wetboek. Niettemin konden de leden van de D'66-fractie met de hoofdge-
dachten van het voorliggende wetsontwerp, te weten de vrijheid van de 
rechter met betrekking tot bewijslastverdeling en bewijswaardering, 
neergelegd in de artikelen 177 en 179, instemmen. Toch vroegen deze 
leden zich af of het tweede lid van artikel 179 niet te ruim is gesteld. 
Immers, als er geen sprake is van dwingend bewijs hebben alle bewijsmid-
delen in het ontwerp vrije bewijskracht en kan de rechter iets bewezen 
achten op grond van slechts één bewijsmiddel met vrije bewijskracht. 

Omdat er geen limitatieve opsomming van bewijsmiddelen wordt 
gegeven, kan dit ook gelden voor bewijsmiddelen van audio-visuele aard 
waarbij de vraag naar de rechtmatigheid bij voorbeeld bij inbreuken op de 
persoonlijke levenssfeer, een rol kan spelen. Natuurlijk zal de rechter in 
duidelijke gevallen een dergelijk bewijsmiddel niet aanvaarden voor het 
bewijs, maar er zijn ook grensgevallen en het lijkt niet verstandig de taak 
van de rechter onnodig te verzwaren door zijn discretionaire bevoegdheid 
voortdurend uit te breiden. Er ontstaat dan gemakkelijk een breuk met het 
huidige recht waarin de rechter in bewijskwesties door de wet als regel tot 
een bepaalde beslissing wordt gedwongen, hetgeen aan de rechtszekerheid 
ten goede kan komen. Zou het daarom geen aanbeveling verdienen artikel 
179 van het ontwerp uit te breiden met de bepaling: «Het bewijs van een 
feit waarvan de beslissing in een zaak rechtstreeks afhangt, kan niet 
geleverd worden door slechts één bewijsmiddel met uitsluitend vrije 
bewijskracht.»? 
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Het gewijzigd ontwerp kiest thans voor de mogelijkheid procespartijen 
als getuigen onder ede te horen, zulks in afwijking van het oorspronkelijke 
ontwerp. Met belangstelling hadden de leden van de D'66-fractie kennis 
genomen van het advies ter zake van de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak. Uiteraard waren ook deze leden benieuwd naar de reactie van 
de minister op dit rapport, zoals samengevat op de bladzijden 16 en 17 
daarvan. Meer in het bijzonder wilden deze leden ter zake het volgende 
opmerken. 

Het is de vraag of met het afnemen van de betekenis van de eed de 
invoering van een partijverklaring onder ede nog wel opportuun kan 
worden geacht. Nu de comparitie van partijen zo'n grote vlucht heeft 
genomen, zou de wet kunnen volstaan met de bepaling dat de rechter, 
indien hij niet reeds ambtshalve een comparitie van partijen heeft bevolen, 
deze op verzoek van één van de partijen moet bevelen in die gevallen 
waarin zich bewijsnood kan voordoen. Wat waren de gedachten van de 
minister op dit punt? Door het wegvallen van het verhoor op vraagpunten 
(thans artikel 237 Rv.) is namelijk de comparitie van partijen vrijwel de 
enige mogelijkheid voor een procespartij om ten overstaan van de rechter 
aan haar wederpartij vragen te kunnen stellen. Wordt van de comparitie 
van partijen een juist gebruik gemaakt, dan zal aan het horen van partijen 
als getuigen geen behoefte meer bestaan omdat een partijverhoor bij een 
comparitie door de ongedwongen sfeer vaak meer informatie oplevert dan 
bij een aan een bewijsthema gebonden getuigenverhoor mogelijk is. 

In dit verband kwam deze leden de bepaling van artikel 228, derde lid, 
van het ontwerp onjuist voor. Aan een partijverklaring moet aanvullend 
vrije bewijskracht kunnen worden toegekend wanneer de rechter dit op 
grond van de innerlijke samenhang en de aannemelijkheid van de verstrekte 
gegevens verantwoord acht. Wil men vasthouden aan het horen van 
partijen als getuigen, dan kwam het deze leden wenselijk voor om dit 
verhoor te laten voorafgaan aan de gewone getuigenverhoren. Immers, 
een procespartij die weet wat haar getuigen in haar voordeel hebben 
verklaard, komt in de verleiding zich hierbij zonder meer aan te sluiten. 
Wordt de partijgetuige als eerste gehoord, dan kan dit tot voorzichtigheid 
nopen. Hoe beoordeelde de minister de hier geuite suggestie? 

Niet duidelijk was de leden van de fractie van D'66 waarom het gewijzigd 
ontwerp afwijkend was van het voorstel van de commissie van advies om 
aan de partijgetuige, voor zover deze materiële procespartij is, een ver-
schoningsrechttoe te kennen. Het kwam deze leden voordat een procespartij 
haar wederpartij niet zou moeten kunnen dwingen een verklaring onder 
ede af te leggen in haar eigen zaak. Zou het niet wenselijk zijn artikel 188 
van het ontwerp, bij handhaving van de partij-getuige, aan te vullen met 
een derde lid, luidende: «c. Zij die materieel proces-partij zijn.»? 

De leden van de S.G.P.-fractie hadden met belangstelling kennis genomen 
van de memorie van antwoord en het gewijzigd ontwerp van wet. Met 
begrip voor de omstandigheden die geleid hebben tot vertraging in de 
verschijning van de memorie van antwoord op het voorlopig verslag 
(1971-1982), gaven deze leden toch als hun mening te kennen dat het niet 
bevorderlijk is voor het proces van wetgeving als in dit stadium zo grote 
hiaten in de gedachtenwisseling tussen Regering en Kamer optreden. 
Gelukkig vormt de gang van zaken als bij dit wetsontwerp een uitzondering, 
maar zij kan in het algemeen toch niet bevorderlijk heten voor de betrok-
kenheid van beide «partijen» bij het wetgevingsgebeuren. 

Overigens waren ook deze leden de opvatting toegedaan dat het burgerlijk 
bewijsrecht een onderdeel van ons recht is, waarin nieuwe stappen met 
grote voorzichtigheid en eerst na grondige doordenking behoren te 
geschieden. Aangezien echter het procesrecht, evenals andere onderdelen 
van het recht, voortdurend aan ontwikkeling onderhevig is, kan het streven 
er niet op gericht zijn de voltooiing van de laatste ontwikkeling af te 
wachten, noch om een stadium van volledige eensgezindheid te bereiken. 
Uit de memorie van antwoord blijkt immers dat het oorspronkelijk ontwerp 
reeds aanpassing behoefde enkel vanwege reeds elders in de wetgeving 
opgetreden wijzigingen gedurende het voorbije decennium. 
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Deze leden konden zich in zijn algemeenheid goed vinden in de door de 
bewindsman gegeven antwoorden. Zij waren op één tekstuele onduidelijk-
heid - hoogstwaarschijnlijk een druk- of zetfout - gestoten, namelijk op blz. 
22 van de memorie van antwoord, waar de eerste zin van de tweede alinea 
van boven niet begrijpelijk is. 

Op dezelfde blz. 22 komt de opmerking voor dat op het zwijgen van de 
getuige die tevens partij is niet de sanctie van gijzeling is gesteld. Mag 
ondanks goedkeuring van het Vierde Protocol bij het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 
de daarop betrekking hebbende uitvoeringswetgeving aangenomen 
worden dat gijzeling van weigerachtige getuigen, als zijnde schending van 
een wettelijke verplichting, toegelaten is? 

Een van de meest ingrijpende wijzigingen, welke in het oorspronkelijk 
ontwerp zijn aangebracht, is de schrapping van de negende afdeling A 
(artikelen 229 - 232). Aan de gerechtelijke, aanvullende partijeed zou geen 
behoefte meer bestaan nu in het gewijzigd ontwerp voorgesteld wordt de 
mogelijkheid te openen dat iedere partij, die zulks wenst, omtrent de voor 
de beslissing van het geding relevante feiten zal kunnen worden gehoord 
en aan de aldus afgelegde verklaringen de kracht van aanvullend bewijs zal 
worden toegekend. Deze leden konden niet nalaten melding te maken van 
hun teleurstelling dat de eed als instrument om tot beslissing van een 
geding te komen nog verder uit het procesrecht zal worden verwijderd 
(verwezen werd ook naar de afschaffing van de deskundigeneed, voorstel 
tot wijziging van artikel 216). In het oorspronkelijk ontwerp was de beslis-
sende eed reeds vervallen. Zij beseften dat de verklaringen van de partij als 
getuigen onder ede zullen worden afgelegd. Zou de bewindsman evenwel 
toch willen ingaan op de vraag wat volgens hem de achtergrond is van het 
terugdringen van de eed in het proces-(bewijs)recht? Speelt de secularisatie 
van onze samenleving hierbij wellicht een rol? Het was deze leden opgevallen 
dat in een hun door de «Nederlandse Vereniging voor rechtspraak» 
aangeboden rapport «De partijverklaring als bewijsmiddel» in dit verband 
het volgende opgemerkt wordt: «Het komt de werkgroep (de werkgroep 
bewijsrecht van de afdeling burgerlijke rechtspraak) voor dat in onze 
samenleving aan de eed niet meer dezelfde waarde wordt toegekend als 
destijds het geval is geweest en dat aan deze ontwikkeling nog geen einde 
is gekomen. Daarbij komt dat bij de Eedswet van 1971 eed en belofte zijn 
gelijkgesteld. Voor sommige justitiabelen bestaat er gevoelsmatig een 
groot verschil tussen eed en belofte terwijl anderen blijk geven het verschil 
tussen eed en belofte niet te weten. Het kan gemakkelijk tot rechtsongelijk-
heid voeren wanneer men procespartijen tot de eed/belofte toelaat terwijl 
de betekenis van een en ander voor hen sterk uiteenloopt. De scrupuleuze 
partij is hier duidelijk in het nadeel bij degene die tot elke eed/belofte 
bereid is mits dit bevorderlijk is voor de afloop van zijn procedure. Aan de 
strafsanctie kan in dit verband nauwelijks enige betekenis worden toegekend, 
omdat het bewijs van het opzettelijk afleggen van een valse verklaring in 
gevallen van bewijsnood - en om die gevallen gaat het juist - , praktisch 
zelden of nooit te leveren zal zijn. Men mag er dus niet van uitgaan, dat de 
strafsanctie een procespartij in een civiele procedure ervan zal weerhouden 
onwaarheid te spreken als haar belang dat meebrengt. Een scrupuleuze 
partij zal, als zij onder ede staat, soms aarzelen een op zich juiste verklaring 
af te leggen, die zij anders wel zou hebben afgelegd».De werkgroep ziet 
daarom de volgende nadelen verbonden aan een partijverhoor onder ede: 

a. het gevaar van rechtsongelijkheid tussen scrupuleuze en niet-scrupu-
leuze partij; 

b. het bezwaar dat de partijgetuige haar verklaring te haren gunste zal 
aanpassen aan die van de reeds gehoorde getuige(n), daarmee elk risico 
voor een strafsanctie uitsluitend. 

Ook deze leden zouden gaarne van de minister vernemen of hij de 
algemene beschouwingen van de werkgroep over de eed deelt. Zo ja, wat 
zou dan de houding van de overheid in dezen dienen te zijn? Moet men, 
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het gegeven van de uitsluitende betekenis van de eed aanvaardend, zich 
aanpassen door de eed in het algemeen in het procesrecht een (nog) 
bescheidener rol te laten spelen óf zou men juist moeten trachten door een 
gepast en selectief gebruik de justitiabelen van de betekenis van de eed te 
doordringen? Indien de minister de visie van de werkgroep op de eed 
deelt, gaat dan de redenering nog wel op dat het horen van een partijgetuige 
onder ede een equivalent is van de gerechtelijke, aanvullende partijeed? 

Met het citeren uit het rapport «De partijverklaring als bewijsmiddel» 
waren deze leden reeds midden in de discussie beland over artikel 187a 
van het gewijzigd ontwerp. De aanvankelijke voorstanders en bepleiters 
van een wijziging ter zake van het optreden van partijen als getuige hebben 
zich voor een deel vervolgens weer tegen die wijziging gekeerd op grond 
van een reeks argumenten die toch voornamelijk tot achtergrond hebben 
dat de comparitie van partijen, die in de laatste jaren een steeds belangrijker 
plaats is gaan innemen als middel om tot snelle en juiste beslissingen te 
komen, voordelen biedt boven het getuigenverhoor. Wat is de reactie van 
de minister op dit standpunt van een groep, waarvan toch mag worden 
aangenomen dat deze spreekt namens een grote en belangrijke categorie 
rechtsbeoefenaars? 

In verband met het verschil van mening over het optreden van partijen 
als getuige zouden deze leden nog het volgende onder de aandacht willen 
brengen. Het verhoor op vraagpunten, dat weinig voorkomt, is in het 
ontwerp vervallen. Toch is het niet geheel zonder functie, aldus deze leden. 
Het doel van een verhoor op vraagpunten is immers de waarheid ten 
aanzien van relevante feiten vast te stellen. Door dit verhoor kan een partij 
gedwongen worden zich over die feiten uit te laten en aldus kan het een in 
bewijsnood verkerende wederpartij helpen. De vraag is of de afschaffing 
van het verhoor op vraagpunten geheel kan worden vervangen door de 
comparitie van partijen. Immers, de rechter hoeft een verzoek om een 
comparitie te houden niet in te willigen (vgl. voorgesteld artikel 228). Wat is 
ter zake de visie van de minister, zo vroegen de leden van de S.G.P. fractie. 

De leden van de R.P.F.-fractie hadden met belangstelling kennis genomen 
van dit wetsontwerp en de sedert 1969 verschenen stukken. Zij hadden 
evenmin als vele andere leden der Kamer niet eerder aan de schriftelijke 
voorbereiding kunnen deelnemen. 

De memorie van antwoord en het gewijzigd wetsontwerp gaven hun 
aanleiding tot een aantal opmerkingen, met name inzake het getuigenver-
hoor. Deze leden betreurden het dat de minister een einde wil maken aan 
de regel dat partijen niet als getuige kunnen worden gehoord. Zij meenden, 
dat in de memorie van toelichting goede argumenten zijn aangevoerd voor 
handhaving van deze regel. De contra-argumenten van de subcommissie, 
die deze minister, in tegenstelling tot zijn ambtsvoorganger, onderschrijft, 
hadden deze leden niet overtuigd. Zij deelden niet het optimisme van de 
Vereniging voor Rechtspraak, dat het risico van meinedige verklaringen 
gering zou zijn. Juist in de rechtspraak is het verre van aannemelijk dat een 
belanghebbende de waarheid geen geweld zal aandoen. Deze leden 
pleitten ervoor de partijen te beschermen tegen die verleiding. 

Uit praktisch oogpunt zagen zij verder als bezwaar dat door de nieuwe 
regeling in vrijwel alle gedingen getuigenverhoor zal plaatsvinden, ook als 
er geen andere getuigen dan de partijen zelf zijn; partijen zullen immers 
voordeel in het optreden als getuige zien. Deze extra belasting voor het 
toch al overbezette justitiële apparaat achtten zij ongewenst. 

De leden van de R.P.F.-fractie hadden tegen het vervallen van de bepaling 
van onbekwaamheid van echtgenote en naaste verwanten als getuige 
soortgelijk bezwaar als tegen de partij-getuige. Ook deze nauw betrokken 
personen zullen in grote verleiding komen de waarheid te kleuren. 

De leden van de R.P.F.-fractie hadden met zorg geconstateerd dat in het 
gewijzigd proces zonder opgave van redenen een getuigenverhoor tijdens 
aanhangig geding geëist kan worden. Zij wezen erop, dat de rechter 
hierdoor vrijwel altijd het verhoor zal moeten toestaan, zonder dat hij een 
juiste afweging kan maken. 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 10 377, nr. 12 13 



Artikel 189 betreffende het interlocutoir vonnis mist naar de mening van 
deze leden een element. De redactie laat namelijk toe, dat een gelegenheid 
tot getuigenverhoor achteraf niet wordt benut, terwijl het gerechtelijk 
apparaat zijn kostbare tijd minder strak kan verdelen en het publiek voor de 
volgende zaak soms lang moet wachten. Deze leden wezen erop, dat in de 
praktijk methoden zijn ontwikkeld die deze bezwaren ondervangen. In het 
interlocutoir vonnis wordt dan namelijk ook een dag bepaald, waarop de 
partij aan wie bewijs is opgedragen, haar voornemen om getuigen voor te 
brengen dient te concretiseren, waarna het tijdstip van het getuigenverhoor 
op de rol wordt gezet. De leden van de R.P.F.-fractie vernamen gaarne de 
mening van de minister over een aanvulling van artikel 189 in deze zin. 

Deze leden hadden begrip voor de motieven die geleid hebben tot 
schrapping van de eedsaflegging door getuigen-deskundigen. Zij zagen 
evenwel als gunstig neveneffect van de beëindiging, dat de deskundige 
genoodzaakt is, zich vooraf bij de rechterte presenteren. Dit korte mondelinge 
contact pleegt nuttig te zijn voor de beoordeling door de rechter en ook 
voor de deskundige zelf. De leden van de R.P.F.-fractie vroegen de minister 
mogelijkheden te onderzoeken om dit contact in stand te houden. 

ARTIKELEN 

Artikel I 

Artikel 176 

De leden van de V.V.D.-fractie konden onderschrijven, zoals in de 
memorie van antwoord op pagina 6 en 7 geformuleerd, dat het woord 
«rechten» bezwaarlijk kan worden gemist, en dat ook rechten kunnen 
worden bewezen en zulks in overeenstemming is met de heersende 
rechtspraak en de opvattingen van de meeste schrijvers. De rechter zal, 
zoals de memorie van antwoord terecht opmerkt, wanneer hij zijn beslissing 
mede doet berusten op een recht, dat in het geding is komen vast te staan, 
in geval van betwisting van het recht, slechts dan tot het bestaan van 
zodanig recht mogen concluderen, wanneer daartoe voldoende rechtsfeiten 
zijn gesteld en die rechtsfeiten zijn komen vast te staan. 

Met instemming namen deze leden er verder kennis van, dat in artikel 
176 het beginsel wordt vooropgesteld dat de rechter alleen die feitelijke 
gegevens aan zijn beslissing ten grondslag kan leggen, waarvan hij in het 
geding kennis krijgt en waarin tevens tot uitdrukking komt dat het beginsel 
niet alleen feiten of rechten die bewezen zijn, maar ook feiten of rechten 
omvat, die op andere wijze overeenkomstig de voorschriften van de vijfde 
afdeling en volgende afdelingen van de derde titel van het eerste boek van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn komen vast te staan. 

Artikel 177 

De leden van de V.V.D.-fractie konden zich met de inhoud van het 
voorgestelde artikel verenigen en ook met derzelver in de memorie van 
antwoord neergelegde motivering. 

Enige twijfel hadden deze leden echter over het gestelde op pagina 10 
van de memorie van toelichting over de motiveringsplicht, waar wordt 
gesteld dat ook zonder uitdrukkelijke bepaling de rechter zoveel mogelijk 
- daarbij steunende op de grondslag van objectieve gezichtspunten - moet 
motiveren waarom redelijkheid en billijkheid eisen dat van de hoofdregel 
wordt afgeweken en dat hij daarbij niet alleen de relevant geachte omstan-
digheden dient te vermelden, doch ook voldoende inzicht in zijn gedach-
tengang dient te geven. Niets is er, aldus deze leden, derhalve op tegen om 
vanwege de duidelijkheid voor degenen die artikel 177 moeten hanteren, 
dit nadrukkelijk in de wet te verrrglden. 
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Artikel 179 

De leden van de V.V.D.-fractie konden zich met de inhoud en redactie van 
artikel 179 verenigen, zij het dat zij in de memorie van toelichting op pagina 
10, bij dit artikel lazen dat tot uitdrukking wordt gebracht het beginsel dat 
alle denkbare bewijsmiddelen door de rechter en partijen mogen worden 
gebezigd. 

Het woord «denkbare» leek deze leden in dit verband niet zo gelukkig, 
omdat wat «denkbaar» is ook nog geen realiteit behoeft te zijn. Zij vroegen 
zich dan ook af of het niet beter ware in de memorie van toelichting op 
deze plaats te spreken van alle «bestaande» bewijsmiddelen. 

Artikel 180 

De leden van de V.V.D.-fractie konden zich met het gestelde dienaangaande 
in de memorie van antwoord verenigen, dat bewijsovereenkomsten 
in beginsel in het Nederlands recht worden erkend, en dat in de in de 
tweede zin gegeven bepaling wordt aangesloten bij de in de literatuur en 
jurisprudentie aanvaarde beperking van de geldigheid van dergelijke 
overeenkomsten, waarin tot uitdrukking wordt gebracht, dat, wanneer 
degene, tegen wie een beroep op de bewijsovereenkomst wordt gedaan, in 
rechte aannemelijk maakt dat het beroep daarop in de gegeven omstandig-
heden tot bepaald onredelijke gevolgen zou leiden, in dat geval de bewijslast 
anders kan komen te liggen, afhankelijk uiteraard van de inhoud en aard 
van de overeenkomst en de omstandigheden van het concrete geval. 

Diende in artikel 180 van het ontwerp de term «goede trouw» te worden 
vervangen door «redelijkheid en billijkheid» overeenkomstig de terminologie 
van het NWB, zo vroegen de leden van de fractie van D'66 zich af. 

De vraag die eveneens bij dit artikel voor deze leden rees, is, of het 
ontwerp verschil beoogt met de regeling in artikel 6.5.2.A 3 onder k NBW, 
de nieuw voorgestelde afdeling betreffende «Algemene voorwaarden»? Zo 
nee, waarom is dan de nieuwe terminologie niet gevolgd? 

Artikel 182 

Ten aanzien van ditartikel merkten deleden behorendetotdeC.D.A.-fractie 
op, dat de memorie van antwoord ten dele voorbijgaat aan de destijds in 
het voorlopig verslag gemaakte opmerking. Deze was tweeledig. Enerzijds 
meende de commissie, dat de opzet van artikel 182 de verzoekschriftproce-
dures - zeker in de ruime zin van artikel 429b Rv - onttrok aan het materiële 
bewijsrecht. Anderzijds was de commissie van mening, dat de tekst van 
artikel 182 geen goed zou doen aan het karakter van de kort-geding-proce-
dures, daar te veel formaliteiten als eis gesteld worden. De oorspronkelijke 
tekst van de commissie Burgerlijke Rechtsvordering bevatte een ontsnap-
pingsclausule die een grotere soepelheid ten aanzien van de KG-procedure 
in zich hield. 

De argumentatie in de memorie van antwoord was wel in overeenstem-
ming met de ideeën van de commissie doch de tekst bleef gehandhaafd. 
Deze leden konden deze twee gegevens moeilijk met elkaar in overeen-
stemming achten. 

De leden van de V.V.D.-fractie merkten op, dat terecht een onderscheid 
wordt gemaakt tussen een gewone procedure, een kort-geding-procedure 
en een verzoekschriftprocedure, in welke beide laatste procedures proble-
men zouden ontstaan wanneer de formele procedurevoorschriften van de 
gewone procedure ook voor het kort geding en de verzoekschriftprocedures 
zouden gaan gelden. 

Blijkens de praktijk bestaat er geen enkele behoefte om in de kort-geding-
procedures wijziging te brengen. De kort-geding-procedure, zoals deze tot 
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op heden in het Nederlands recht wordt gerealiseerd, voldoet aan alle reële 
behoeften en is als zodanig effectief en bevredigend. 

Het leek deze leden derhalve ongewenst de effectiviteit van het kort 
geding in gevaar te brengen, door voorschriften van bewijsrecht, zoals in 
dit wetsontwerp neergelegd, op die procedure van overeenkomstige 
toepassing te verklaren. Met betrekking tot de verzoekschriftprocedure, 
konden deze leden eveneens de argumentatie van de bewindsman volledig 
onderschrijven. 

Artikel 183 

Ten aanzien van het met betrekking tot dit artikel gestelde vroegen de 
leden van de D'66 fractie om een reactie van de minister ter zake de 
suggestie van de Koninklijke Notariële Broederschap om hierin duidelijk te 
vermelden, overeenkomstig de gedachte van artikel 1 Notariswet, dat de 
notaris degene is, die in het algemeen authentieke akten opmaakt, en dat 
de bevoegdheid van andere ambtenaren beperkt is tot de door de wet 
aangewezen taak. 

Artikel 184 

Bij de leden van de fractie van de V.V.D. rees een vraag inzake het 
standpunt van de minister ten aanzien van handtekeningkwesties bij 
onderhandse akten, waar de minister in de memorie van antwoord op 
pagina 17 opmerkt dat hij de mening van de vaste commissie niet deelt, 
dat zonder meer ook handtekeningkwesties bij onderhandse akten dien-
overeenkomstig dienen te worden behandeld. Niet duidelijk blijkt op welke 
wijze de handtekeningkwestie dan wel moet worden behandeld. Komt de 
minister derhalve niet met zich zelve in tegenspraak nu hij in het gestelde 
op pagina 17 van de memorie van antwoord inhoudelijk toch in handteke-
ningkwesties teruggrijpt naar de vrije bewijsleer, en derhalve inhoudelijk 
toch het standpunt van de vaste commissie onderschrijft, aldus de leden 
van de V.V.D.-fractie. 

Voor wat het tweede lid van dit artikel betreft, verwezen de leden van de 
fractie van D'66 naar de vraag van de Koninklijke Notariële Broederschap, 
waarom de, in een rapport dd. 25 maart 1960 van de Broederschap, 
gepubliceerd in WPNR 4624 (1980), gevraagde verduidelijking van de 
bewoordingen van dit artikel, in die zin, dat sterker benadrukt wordt, dat 
het hier gaat om materiële bewijskracht tussen partijen, niet is aangebracht. 

Artikel 184a 

In het licht van het daaromtrent gestelde door de Koninklijke Notariële 
Broederschap vroegen de leden van de D'66-fractie waarom voor de hier 
bedoelde groep verbintenissen een verzwaarde eis moest worden gesteld. 
En wat was de reactie van de minister op de suggestie van de Koninklijke 
Notariële Broederschap in het geval er sprake is van personen, die de 
Nederlandse taak niet beheersen of niet kunnen schrijven? 

Artikel 185a 

De leden van de V.V.D.-fractie merkten op, dat in de memorie van 
antwoord de kwestie van het effect en de betekenis van een fotokopie 
wordt behandeld. Hieromtrent had de commissie gesteld dat bij overlegging 
van een fotokopie van een onderhandse akte het opvragen van de oor-
spronkelijke akte steeds vexatoir zou zijn, tenzij meer tevens gemotiveerd 
stelt dat en waar erin geknoeid is. Dit standpunt wordt niet door de minister 
onderschreven, omdat ten aanzien van fotokopieën en eventueel andere 
moderne vormen van reproduktie of registratie van schriftelijke gegevens, 
geen grond bestaat voor afwijking van de bijzondere wettelijke regels met 
betrekking tot de bewijskracht van orginele onderhandse akten. 
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Van belang is, zo meenden deze leden, in dezen te verwijzen naar een 
schrijven van het Verbond van Verzekeraars in Nederland van 5 november 
1980, waarin wordt gewezen op het in deze bedrijfstak bestaande gebruik 
dat er een formele gelijkstelling bestaat tussen micro-kopieën met orginelen, 
hetgeen voor deze bedrijfstak van essentieel belang is. 

De moderne techniek biedt de mogelijkheid om met aanzienlijke ruimte-
winst en derhalve aanzienlijke kostenbeperking een betrouwbaar archief 
aan te houden, terwijl anderzijds de techniek zo ver gevorderd is dat 
maatstaven aangelegd kunnen worden, die voldoende waarborgen bieden 
voor de objectieve juistheid van hetgeen in de gekopieerde orginelen was 
belichaamd. Eenzelfde standpunt wordt ook verdedigd door de Nederlandse 
Vereniging van Bedrijfsarchivarissen, blijkens de brief van 10 april 1981. 

Ondanks het feit dat overigens juist is hetgeen in de memorie van 
antwoord op pagina 18 wordt gesteld, namelijk dat, zolang het origineel 
van een akte aanwezig is, dit origineel, in geval van betwisting, in bewijs-
kracht prevaleert, rees bij de leden van de V.V.D.-fractie toch de vraag of 
niet, zoals door genoemde organisatie wordt gesuggereerd, in artikel 185a, 
in het derde lid zou kunnen worden toegevoegd: «Defotokopie of microkopie, 
vervaardigd volgens bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen 
maatstaven, levert hetzelfde bewijs op als de oorspronkelijke akte.» 

Artikel 186 

De leden van de V.V.D.-fractie merkten bij dit artikel op dat zij niet wel 
begrepen, waarom slechts een in kracht van gewijsde gegaan, op tegen-
spraak gewezen vonnis - met de beperking van alleen een op tegenspraak 
gewezen vonnis - waarbij de Nederlandse strafrechter bewezen heeft 
verklaard dat iemand een feit heeft begaan, dwingend bewijs oplevert van 
dat feit. Met de inhoud van artikel 186 konden deze leden zich verenigen, 
behoudens dan dat de verstekvonnissen kennelijk een ander lot beschoren 
wordt. 

De door de minister daartegen aangevoerde argumentatie kon deze 
leden niet overtuigen, omdat bij voorbeeld bij verkeerszaken, meestal een 
verdachte verstek laat gaan omdat het hem ten laste gelegde feit eenvou-
digweg door hem niet kan worden weersproken. Dit zou derhalve betekenen 
dat degene, die ook volgens zijn eigen opvatting een strafbaar feit heeft 
begaan en op grond van zijn overtuiging dat hij geen gegrond verweer kan 
voeren, en derhalve verstek laat gaan, bewijstechnisch in een gunstiger 
positie komt te verkeren dan degene die niet of niet geheel overtuigd is van 
zijn ongelijk, en derhalve verweer gaat voeren, waarna de rechter hem in 
het ongelijk stelt. 

Dit leek de leden van de V.V.D.-fractie een onbillijkheid. 
Verder merkten deze leden in dit verband op, dat ook in geval van een 

verstekprocedure, het niet uitgesloten is dat de officier van justitie toch 
getuigen a charge heeft doen dagvaarden. Wanneer dan de rechter op 
grond van het buiten de verdachte om gehouden getuigenverhoor tot de 
conclusie komt dat de verdachte een strafbaar feit heeft begaan, zou ook in 
dat geval de tegenpartij in een civiele procedure, gevoerd ter zake van dat 
strafbaar feit in een ongunstiger positie komen te verkeren tegenover 
degene die zich vruchteloos tegen een tenlastelegging heeft verdedigd. 

De redelijkheid en billijkheid, aldus meenden deze leden, zouden ertoe 
moeten leiden dat de voorschreven beperking (op tegenspraak gewezen) in 
artikel 186 van het ontwerp zou moeten worden geschrapt. Hierbij wezen 
zij tevens nog op het inmiddels door de Tweede Kamer aanvaarde wets-
ontwerp Vermogenssancties, dat ertoe zal moeten leiden dat veel zaken bij 
wege van transacties zullen worden afgedaan en dat meer en meer zaken, 
hetzij van ernstiger aard, hetzij daarvan de uitslag niet van tevoren bepaal-
baar is, op de zittingen zullen komen. 
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Artikelen 189 en 190 

De leden van de V.V.D.fractie merkten ten aanzien van deze artikelen op 
dat het bij sommige rechtbanken te doen gebruikelijk is dat, wanneer een 
interlocutoir vonnis wordt gewezen, bij dat vonnis niet de dag en het uur 
van het verhoor en evenmin daarna de contra-enquête worden bepaald en 
vastgesteld, doch dat de zaak naar een enqueterol daartoe verwezen wordt. 

Er zijn diverse argumenten voor een dergelijke enqueterol aan te voeren, 
omdat de rechter bij de indeling van zijn werk en de vaststelling van de 
datum en het uur van de getuigenverhoren in geval van een enqueterol 
weet hoeveel getuigen moeten worden gehoord, alsmede waarde getuigen 
wonen, hetgeen zowel voor partijen als de te horen getuigen en de rechter 
een aanzienlijk voordeel biedt, los van het feit dat wanneer eenzijdig een 
datum voor het verhoor wordt bepaald, toch vaak naderhand blijkt dat de 
agenda moet worden veranderd, omdat een of beide partijen daarmede 
geen rekening heeft kunnen houden, hetgeen toch ook onnodige admini-
stratieve rompslomp en tijdverlies met zich mede brengt en ook vaak op 
die wijze belangrijke data, waarop verhoren zouden kunnen plaatsvinden, 
verloren gaan. Zou het derhalve, aldus deze leden, geen aanbeveling 
verdienen om het systeem van de enqueterol, zo niet als enig systeem in te 
voeren, doch mede als mogelijkheid, omdat sommige rechterlijke colleges 
zich strikt aan de letter van de wet houden en ervan uitgaan dat in het 
interlocutoir vonnis plaats, dag en uur van het getuigenverhoor moeten 
worden bepaald. 

De leden van de fractie van D'66 vroegen zich af, waarom in het voorge-
stelde artikel 182 het voorgestelde artikel 190 niet wordt genoemd betref-
fende het recht op tegenbewijs. 

De leden van de S.G.P.-fractie wezen bij artikel 189 op het navolgende. 
Het derde lid van artikel 189 (nieuw) bepaalt dat een rechterlijk college 

het getuigenverhoor kan doen plaatsvinden voor een commissaris, tenzij 
partijen eenparig hebben verzocht dat dit niet zal geschieden. Het artikel is 
«in overeenstemming met de praktijk, volgens welke haast nimmer 
verhoor voor de Kamer van het college verlangd wordt» (memorie van 
toelichting, blz. 17 l.k.). Verhoor door het gehele college is ook weinig 
praktisch, reden waarom een dwingend voorschrift ter zake in administra-
tieve belastingprocedures (wetsontwerp 16848) wellicht zal verdwijnen. 
Toch vroegen de leden van de S.G.P.-fractie of het voorgestelde artikel 
gezegd kan worden te beantwoorden aan de bedoeling dat zoveel mogelijk 
rechters die bij het getuigenverhoor aanwezig zijn geweest ook aan het 
eindvonnis meewerken (artikel 203 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring). De partij aan wie het getuigenbewijs is opgedragen, kan het interlo-
cutoir vonnis aan de tegenpartij betekenen. In de praktijk gebeurt dit 
meestal niet. Beide partijen krijgen een grosse van het vonnis van de 
griffier. Ook in de artikelen 106 en 200 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering voorgeschreven betekening van namen en woonplaatsen van de 
getuigen aan de wederpartij ten minste drie (artikel 192 nieuw: ten minste 
zeven dagen vóór het verhoor blijft meestal achterwege; men volstaat met 
een mededeling per brief. Vraagt de wet op deze punten niet om een 
aanpassing aan de praktijk, zo vroegen deze leden. 

Artikel 189, tweede lid (vgl. huidige artikel 103, derde lid) bepaalt dat het 
vonnis waarbij een getuigenverhoor bevolen wordt vermeldt: het proban-
dum, «mitsgaders de plaats waar, en de dag en het uur waarop de getuigen 
zullen worden gehoord». Wordt aan het huidige, gelijkluidende artikel in de 
praktijk de hand gehouden? Wordt het tijdstip waarop het verhoor van 
getuigen zal plaatsvinden niet dikwijls tot later uitgesteld dan wel aan de 
rechter- of raadsheer-commissaris overgelaten? Zou met deze gang van 
zaken in de wet geen rekening behoren te worden gehouden? 
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Omtrent het getu igenbewi js in kort geding is door de rechtspraak (Hof 
Amsterdam 10 juni 1973; NJ 1938, 114) beslist dat een contra-enquête mag 
worden geweigerd. Hoe gewenst een grote vr i jheid van de president ook 
moge zijn, hier rijst toch de vraag of dit laatste niet een ongeoor loofde 
schending van een belangri jk processueel beginsel, nameli jk het toepassen 
van «hoor en wederhoor» , met zich meebrengt. Wat is het standpunt van 
de minister ter zake, zo vroegen de leden van de S.G.P.-fractie. 

Artikel 201 

De leden van de V.V.D.-fractie merkten bij het derde lid van artikel 201 op 
dat de inhoud van de tekst alleszins juist is, doch dat het wel wensel i jk is, 
indien de rechter aan parti jen vragen stelt en deze worden beantwoord , 
alsook indien part i jen elkaar zelve of bij monde van hun raadslieden vragen 
stel len, deze in het proces-verbaal op te nemen. 

Artikel 202a 

Dit artikel stelt verpl icht het vermelden van de summiere inhoud van de 
afgelegde getuigenverklar ingen. Waarom zou de kantonrechter niet kunnen 
volstaan met de voor het bewijs gebruikte passages wi lden getuigenverkla-
r ingen in het vonn is op te nemen, zo w i lde de leden van de fractie van D'66 
weten. 

Artikel 207a 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen de minister wanneer er 
sprake is van «feiten die bewijs te haren voordele opleveren». 

Artikel 210 

De leden van de V.V.D.-fractie stelden hierbij de vraag of hogere voorzie-
ning wel mogel i jk is, voor zover het verzoek ten dele (voor wat betreft 
bepaalde getuigen) word t afgewezen en of, wanneer het verzoek geheel 
word t afgewezen, een hogere voorziening mogel i jk is. 

Artikel 219 

De leden van de V.V.D.-fractie konden zich verenigen met de f inanciële 
regeling als neergelegd in artikel 219 van het gewijz igde ontwerp. Wel 
plaatsten deze leden een opmerk ing bij de tekst van lid 4 van artikel 219, 
eerste zinsnede, waar in word t gesteld dat geen voorschot word t opgelegd 
in het daar omschreven geval. Taalkundig ware naar hun mening beter: 
«wordt geen voorschot gevorderd» of «geen betal ing van een voorschot 
gevraagd». 

Artikel 224 

Aanknopend bij het hiervoren gestelde bij artikel 210 en de daarbij door 
de leden van de V.V.D. geplaatste opmerk ingen, stelden deze leden ook 
hier dat de memor ie van antwoord bij artikel 224 naar hun opvatt ing niet 
juist is en wel dat, wanneer het verzoek word t toegewezen, geen hogere 
voorziening toegelaten is, doch dat wanneer het verzoek geheel of ten dele 
word t afgewezen dan, voor wat betreft het afgewezen gedeelte, een hogere 
voorziening wel mogel i jk is en dat zich dit derhalve niet beperkt tot een ten 
dele afgewezen verzoek. 
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Artikel 228 

Zoals de leden van de V.V.D.-fractie reeds hiervoren hadden opgemerkt 
moet de rechter niet bevoegd worden geacht een partijverzoek tot het 
houden van een comparitie af te wijzen, zo stelden zij. De comparitie blijkt 
een van de belangrijkste instrumenten te zijn in het moderne procesrecht, 
strekkende om tijd te winnen, kosten te besparen, problemen van bewijs-
voering op te lossen, ook het eventueel bestaande probleem van de 
bewijsnood, mede waardoor het proces voor de betrokken partijen niet 
alleen duidelijker maar ook menselijker wordt, begrijpelijker, ook omdat zij 
zich dan ook meer betrokken voelen en zijn bij de gang van zaken in het 
proces, hetwelk anders geheel, althans voor een groot gedeelte geheel 
buiten partijen om gaat. 

Wanneer onverhoopt dit voorstel van de leden van de V.V.D.-fractie geen 
genade mocht kunnen vinden, zou in ieder geval de verplichting om een 
comparitie te bevelen in de wet moeten worden opgenomen, indien beide 
partijen hierom verzoeken, althans dat daarmee gelijk wordt gesteld het 
verzoek van een partij tot het houden van een comparitie, waartegen de 
wederpartij zich niet heeft verzet. 

Ten slotte maakten deze leden een opmerking bij lid 1 van artikel 228, 
waarin een comparitie wordt gelast van partijen in persoon dan wel «door 
of met haar raadslieden». Zij vermoedden dat tussen de woordjes «wel» en 
«door» is weggevallen «vertegenwoordigd». 

De voorzitter van de commissie, 
Roethof 

De griffier van de commissie, 
Kerkhofs 
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