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Algemeen 

In het nader voorlopig verslag hebben vooreerst verscheidene fracties te 
kennen gegeven dat zij de vertraging in de verschijning van de memorie 
van antwoord betreurden. Hoewel voor deze vertraging de bij memorie van 
antwoord aangegeven oorzaken zijn aan te voeren, betreur ook ik het 
langdurige tijdsverloop tussen de verschijning van het voorlopig verslag en 
die van de memorie van antwoord. Ik betreur dit te meer nu na de indiening 
van de memorie van antwoord met bijbehorend gewijzigd ontwerp van 
wet, blijkens het nader voorlopig verslag, bij verschillende fracties van de 
vaste Commissie alsnog twijfel is gerezen aan de juistheid van de in het 
gewijzigd ontwerp voorgestelde mogelijkheid om procespartijen als 
getuigen te horen, terwijl enkele fracties zich zelfs uitdrukkelijk daartegen 
nebben uitgesproken. Deze mogelijkheid - een belangrijk onderdeel van 
het gewijzigd ontwerp van wet - werd daarin overigens eerst opgenomen 
nadat de toenmalige vaste Commissie voor Justitie, mede op instigatie van 
het in 1970 verschenen rapport van een gecombineerde commissie van 
Advies ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de 
Nederlandse Orde van Advocaten, zich in het voorlopig verslag unaniem 
daarvoor had uitgesproken en nadat vervolgens ook de Subcommissie 
Burgerlijke Rechtsvordering van de Staatscommissie voor de Nederlandse 
Burgerlijke Wetgeving desgevraagd daarover positief advies aan mijn 
toenmalige ambtsvoorganger had uitgebracht. De dienovereenkomstig 
door de Subcommissie Burgerlijke Rechtsvordering gedane voorstellen zijn 
vrijwel ongewijzigd in het gewijzigd ontwerp overgenomen. 

Zoals blijkt uit het nader voorlopig verslag zijn bij voornoemde fracties 
deze twijfel resp. bezwaren gerezen naar aanleiding van een na de indiening 
van de memorie van antwoord door de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak aan de vaste Commissie voor Justitie ingezonden rapport, 
gedateerd 15 april 1982. In dat rapport, opgesteld door een door deze 
Vereniging ingestelde werkgroep, werd, in weerwil van het eerder ingeno-
men standpunt, alsnog de wenselijkheid van het voorstel tot het horen van 
partijen als getuigen in twijfel getrokken. Een dergelijke ommezwaai kan 
verrassend genoemd worden, te meer nu in de periode verstreken sedert 
het voorlopig verslag waarin de toelating van partijen als getuigen werd 
bepleit, over dat voorstel geen kritische geluiden zijn gehoord. Integendeel, 
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positief is daarop gereageerd door H. Pos (NJB 1971, blz. 193 e.v.) C. H. 
Beekhuis (Verdam-bundel, blz. 370-371); ook Veegens, aan wiens opvattin-
gen in het rapport van voornoemde werkgroep op verschillende plaatsen 
aandacht wordt besteed (blzz. 12 en 15), heeft zich ten gunste ook van dit 
onderdeel van het gewijzigd ontwerp uitgelaten blijkens zijn bewerking van 
Kluwer's losbladig commentaar, Rechtsvordering Deel II, blz. 401 e.v. (vgl. 
aant. 8 op blzz. 411-412). 

Korte tijd nadien is ook door de Adviescommissie, ingesteld door de 
Nederlandse Orde van Advocaten een nader rapport over het aanhangige 
ontwerp uitgebracht aan de vaste Commissie voor Justitie. In dit rapport 
staat een bespreking van het rapport van de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak voorop en spreekt de Adviescommissie zich uitdrukkelijk uit 
vóór de handhaving van de mogelijkheid partijen als getuigen te horen. 
Aangezien dit nader rapport eerst na het verschijnen van het nader voorlopig 
verslag werd uitgebracht, heeft de vaste Commissie voor Justitie bij de 
opstelling van dat verslag met dit oordeel en de daaraan ten grondslag 
liggende beschouwingen nog geen rekening kunnen houden. 

Gelet op het grote belang dat aan dit onderdeel van het bewijsrecht is 
verbonden, heeft mijn ambtsvoorganger ter onderbouwing van de door het 
nader voorlopig verslag noodzakelijk geworden herbezinning en herover-
weging van dit onderdeel van het gewijzigd ontwerp, wederom aan de 
Subcommissie Burgerlijke Rechtsvordering van de Staatscommissie 
verzocht daarover advies uit te brengen en daarbij de in 1982 uitgebrachte 
rapporten van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak resp. van de 
Nederlandse Orde van Advocaten in dit advies te betrekken. Dit advies, 
hetwelk de Subcommissie Burgerlijke Rechtsvordering op 7 februari 1983 
aan mij heeft toegezonden, wordt als bijlage bij deze nadere memorie van 
antwoord gevoegd tezamen met de desbetreffende adviesaanvrage d.d. 1 
oktober 1982. De subcommissie komt daarin tot de slotsom dat zij deelt de 
in dit verband bij de bespreking van de artikelen 187 en 187a in het nader 
rapport van de Nederlandse Orde van Advocaten getrokken conclusie dat 
«een terugkomen op deze doorbraak, die het slechten inhoudt van een van 
de laatste kunstmatige belemmeringen voor een vrije bewijslevering 
buitengewoon betreurd moet worden». 

Alvorens hieronder nader in te gaan op het nader voorlopig verslag wil ik 
duidelijkheidshalve vooropstellen dat ik bij overweging van de van verschil-
lende zijden naar voren gebrachte argumenten voor of tegen de voorgestelde 
toelating van partijen als getuigen, tot de overtuiging ben gekomen dat aan 
de door de Subcommissie Burgerlijke Rechtsvordering van de Staatsconv 
missie voor de Nederlandse Burgerlijke Wetgeving - hierna kortheidshalve 
te noemen Staatscommissie - aangevoerde argumenten welke door het 
rapport van de Nederlandse Orde van Advocaten volledig worden onder-
steund en geadstrueerd, tot handhaving van die mogelijkheid doorslagge-
vende betekenis toekomt. 

Kort samengevat komt mijn standpunt hierop neer dat er enerzijds 
behoefte bestaat aan het horen van partijen als getuige in de ook in 
voornoemde rapporten gesignaleerde gevallen van bewijsnood, en dat de 
comparitie van partijen tot het geven van inlichtingen, hoe nuttig deze ook 
binnen de wettelijke grenzen van het bewijsrecht kan functioneren, niet het 
geëigende middel is om in die bewijsnood te voorzien. Anderzijds acht ik, 
mede gelet op de in het gewijzigd ontwerp van wet daaraan verbonden 
voorwaarden, onvoldoende grond aanwezig voor handhaving van het in 
zijn algemeenheid nog bestaande verbod tot het horen van partijen als 
getuigen, dat overigens in het huidige recht - nog afgezien van de moge-
lijkheid tot het afleggen van een aanvullende eed - door specifieke wettelijke 
uitzonderingen en bovenal door feitelijke omstandigheden in de praktijk 
reeds in belangrijke mate wordt uitgehold en aldus in veel gevallen tot 
rechtsongelijkheid tussen partijen leidt. Tenslotte valt te constateren dat 
ook het rapport van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak, hoewel zich in beginsel alsnog uitsprekend tegen de mogelijk-
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heid partijen als getuigen te horen, in feite een zodanig verhoor, zij het dan 
ter gelegenheid van een (buiten de wettelijke grenzen uitgebreide) comparitie 
en zonder voorafgaande eed- (of belofte-)aflegging, aanbeveelt. 

Blijkens het algemeen gedeelte van het nader voorlopig verslag worden 
door alle fracties in de eerste plaats vragen gesteld over de voorgestelde 
toelating van partijen als getuige, waarbij veel aandacht wordt besteed aan 
het N.V.v.R.-rapport. Globaal gesproken komen de reacties van de vaste 
Commissie voor Justitie hierop neer dat de leden behorende tot de 
P.v.d.A.-fractie zich vóór die toelating hebben uitgesproken, terwijl de 
leden van de fracties van de V.V.D. en de R.P.F, zich daartegen hebben 
verklaard. Voor wat betreft de overige leden van de vaste Commissie 
hebben de leden van de C.D.A.-fractie en van de fracties van D'66 en de 
S.G.P. aangegeven hun standpunt eerst te willen bepalen nadat een aantal 
door hen gestelde vragen of opmerkingen zouden zijn beantwoord. Bij de 
verdere bespreking van de in het nader voorlopig verslag over dit onderdeel 
gestelde vragen zal ik eerst ingaan op die opmerkingen die betrekking 
hebben op de fundamentele vraag of er behoefte bestaat aan de mogelijkheid 
partijen als getuige te horen. De vraag hangt ten nauwste samen met de 
betekenis welke men meent aan de comparitie van partijen te kunnen 
toekennen. 

In dit verband hebben vooreerst de leden van de C.D.A.-fractie, na een 
korte samenvatting van de in het N.V.v.R.-rapport geschetste ontwikkeling 
en het nut van de comparitie van partijen, een reactie van de Regering 
gevraagd over de in dat rapport uitgedrukte vrees dat deze door de Hoge 
Raad positief geachte ontwikkeling doorkruist gaat worden door de voorge-
stelde toelating van partijen als getuigen in eigen proces, waarbij deze 
fractie doelt op de stelling in dat rapport (blz 16) dat partijen wellicht 
minder snel geneigd zijn tot het houden van een comparitie met eventuele 
schikking en hun kruit droog willen houden tot na het getuigenverhoor. 

Ook de leden van de fractie van de P.v.d.A., die tot mijn voldoening 
waardering hebben uitgesproken voor de memorie van antwoord en het 
gewijzigde ontwerp van wet en zich verheugd hebben getoond over de 
voorgestelde mogelijkheid partijen als getuige te horen, hebben mijn 
mening gevraagd omtrent de in het N.V.R.-rapport geuite vrees dat 
daardoor de comparitie zou worden uitgehold. Soortgelijke vraag is gesteld 
door de leden van de fracties van D'66 en S.G.P., terwijl tenslotte de leden 
van de V.V.D.-fractie zich in dezelfde zin als het N.V.R.-rapport hebben 
uitgelaten. 

Ik merk daaromtrent het volgende op. Met de Staatscommissie onderschrijf 
ik de voordelen van de comparitie zoals deze in het N.V.v.R.-rapport op blz. 
12/13 worden omschreven en juich ik de toename van het aantal comparities 
in de praktijk, zoals in het rapport (blz. 15) vermeld, toe. Door een goed 
gebruik van de op de comparitie van partijen verkregen inlichtingen kan 
onder meer in sommige gevallen de bewijslast billijk worden verdeeld en 
kan de vaststelling van een probandum worden vergemakkelijkt, terwijl in 
sommige andere gevallen, verdere bewijslevering overbodig wordt. Bijv. 
doordat bij gelegenheid van de comparitie een tot dan toe betwiste stelling 
of verklaring van de wederpartij gerechtelijk wordt erkend (vgl. H.R. 23 
december 1943, N.J. 1944, nr. 141) ofwel niet langer of onvoldoende wordt 
betwist, hetgeen de rechter overeenkomstig artikel 176 verplicht de 
desbetreffende feiten (of rechten) als vaststaand te beschouwen. 

Zoals hierboven reeds aangeduid ben ik echter van oordeel dat de 
comparitie van partijen niet kan en ook niet mag dienen om in de gesigna-
leerde gevallen van bewijsnood uitkomst te bieden. Als een verklaring van 
een der partijen gemotiveerd wordt weersproken, kan die verklaring niet 
tot het bewijs meewerken, maar dient deze integendeel juist nog bewezen 
te worden. Dit wordt trouwens ook in het N.V.v.R.-rapport (blz. 12 onderaan, 
sub b) onderkend. De omstandigheid dat een partij tijdens een comparitie 
mondeling een verklaring aflegt omtrent door haar gestelde doch betwiste 
feiten, levert in beginsel net zo min bewijs op van die stelling als een 
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schriftelijk, bij conclusie, namens of door een partij gedane doch betwiste 
stelling, ik deel ook op dit onderdeel volledig het standpunt van de Staats-
commissie, zoals verwoord op de blzz. 5 en 6 van het nader advies. Het 
gebruik van de comparitie tot dat doel zou een oneigenlijk gebruik zijn en 
strijdig met de beperkingen die, voor wat betreft het huidige recht, in 
artikel 19a Rv. aan de functie van de comparitie van partijen worden 
gesteld. Dat artikel gebiedt de rechter de wettelijke regelen omtrent het 
bewijs in acht te nemen bij de waardering van de verklaringen van partijen. 
De noodzaak tot naleving van deze beperkingen wordt nog eens onderstreept 
door het in het nader advies van de Staatscommissie vermelde arrest van 
de H.R. van 26 november 1976, N.J. 1978, nr. 54. Dat arrest heeft betrekking 
op de niet-toelaatbaarheid van verklaringen van derden ter comparitie als 
bewijsmiddel, nu deze derden niet met inachtneming van de voorschriften 
met betrekking tot getuigenbewijs, respectievelijk deskundigenbericht 
waren gehoord. Terecht heeft de Staatscommissie dan ook in dit verband 
gewezen op de gevaren van een al te gretig gebruik van de comparitie door 
de rechter, die in een goed bedoelde poging de zaak stuurt in de richting 
die hem juist voorkomt, en aldus er toe komt, in zijn opvolgend vonnis, 
naar aanleiding van het ter comparitie verklaarde, bepaalde stellingen als 
ingetrokken of niet langer volgehouden aan te merken, ook als de houding 
van partijen die conclusie niet wettigde. De praktijk wijst dan ook uit dat in 
zeer veel gevallen, ook na een gehouden comparitie, het beslissende punt 
toch nog na een daartoe strekkend interlocutoir vonnis door getuigen zal 
moeten worden bewezen. De slotsom van de Staatscommissie is dan ook 
dat de comparitie van partijen, hoe nuttig ook in vele gevallen, het bewijs 
door (partij-)getuigen niet overbodig kan maken. Tot eenzelfde slotsom 
komt ook het nader rapport van de Adviescommissie ingesteld door de 
Nederlandse Orde van Advocaten, kortheidshalve hierna aan te duiden als 
N.O.A.-rapport (blzz. 5, 6 en 7). De beschouwingen in dit rapport omtrent 
dit onderdeel kan ik eveneens volledig onderschrijven. Ook ik ben van 
mening dat de opmerkingen in het N.V.R.-rapport dat artikel 19a Rv. in de 
praktijk uitstekend voldoet en van een behoefte aan nadere wettelijke 
regeling van de comparitie van partijen thans niet blijkt, langs de zaak waar 
het hier om gaat, heen gaan: in de hier aan de orde zijnde gevallen van 
bewijsnood kan de comparitieverklaring, om boven uiteengezette redenen 
niet als bewijsmiddel worden gehanteerd en is nodig dat de partij-verklaring 
op de wijze zoals in het gewijzigd ontwerp wordt voorgesteld, tot werkelijk 
bewijsmiddel (getuigeverklaring) wordt gemaakt. 

Volgt uit het bovenstaande reeds dat het niet juist zou zijn vrees uit te 
spreken voor uitholling van een functie welke de comparitie binnen de 
wettelijke grenzen van het huidig bewijsrecht nu eenmaal niet heeft of kan 
hebben, ik ben evenzeer van mening dat het niet juist is te stellen dat door 
de toelating van partijen als getuige de wél bestaande functies van de 
comparitie, namelijk die tot het verkrijgen van inlichtingen of het beproeven 
van een minnelijke schikking, zullen worden uitgehold. Beide processuele 
instituten hebben volstrekt verschillende functies en dienen dan ook niet 
met elkaar verward te worden. Invoering van artikel 187a zal de behoefte 
bij de rechter aan inlichtingencomparities zeker niet doen afnemen. In dit 
verband wil ik niet nalaten nog te wijzen op de ook met betrekking tot dit 
onderdeel van het gewijzigd ontwerp door E. Wijtema en W. Nieuwenhuysen 
- die beiden destijds als leden van de rechterlijke macht deel hebben 
uitgemaakt van de gecombineerde Adviescommissie van de Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten - in 
het N.J.B, van 30 april 1983 (blzz. 571 en 572) gegeven positieve reactie. 
Daarin worden het nut en het belang van de comparitie ook na invoering 
van artikel 187a nog eens onderstreept en wordt er terecht ook op gewezen 
dat de rechter, indien een partij later als getuige wezenlijk anders zou 
verklaren dan zij bij een comparitie heeft gedaan, ook daaruit duidelijke 
conclusies zou kunnen trekken omtrent de betrouwbaarheid. Zo bezien zal 
de invoering van artikel 187a de wezenlijke functie van de comparitie dan 
ook eerder kunnen versterken dan belemmeren. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 10377, nr. 13 4 



Ik deel dan ook niet de in het N.V.v.R.-rapport uitgedrukte vrees dat de 
comparitie van partijen in een vroeg stadium van het proces minder zinvol 
wordt doordat partijen hun kruit droog willen houden tot het getuigenverhoor 
en dat hun standpunten zich daardoor zullen verharden. In navolging van 
het nader advies van de Staatscommissie (blz. 7) zou ik er nog op willen 
wijzen dat een oordeelkundige leiding van de rechter hier in vele gevallen 
uitkomst kan brengen. Hij kan zo nodig partijen wijzen op het voorschrift 
van artikel 228, lid 4 van het gewijzigd ontwerp inhoudend dat hij uit een 
weigering om te antwoorden de gevolgtrekkingen kan maken die hij 
geraden zal achten, terwijl hij hen er tevens op kan wijzen dat partijen van 
een verhoor van hen als getuigen geen ongerechtvaardigde verwachtingen 
mogen hebben in verband met de voor de bewijskracht geldende beperkin-
gen. 

Een verder fundamenteel bezwaar tegen invoering van de bepaling dat 
partijen als getuigen kunnen worden gehoord, wordt naar voren gebracht 
door de leden van de V.V.D.-fractie, die zich daarbij baseren op soortgelijke 
bezwaren geuit in het N.V.v.R.-rapport. Dit bezwaar heeft betrekking op de 
geloofwaardigheid van de partij als getuige, welk bezwaar wordt gedeeld 
door de leden van de R.P.F.-fractie. De leden van de V.V.D.-fractie voerden 
daartoe vooreerst aan de argumenten in de memorie van antwoord 
ontwikkeld voor toelating van de partij als getuige onder ede (belofte) niet 
geheel sluitend althans doeltreffend te achten. Zij achten een procespartij 
die, aldus deze leden, nu eenmaal het eerste en grootste belang heeft bij 
een gunstige uitslag van zijn proces, de minst gerede partij om als getuige 
in eigen zaak op te treden. Of, anders gesteld, aldus deze leden, de omstan-
digheid dat de betrouwbaarheid van een echtgenoot of naast familielid in 
het algemeen niet hoog wordt aangeslagen, zou tot de conclusie moeten 
leiden dat dientengevolge de partijverklaring onder ede in het algemeen 
weinig geloof verdient. 

Ter beantwoording van deze opmerkingen stel ik voorop dat dit betoog, 
indien juist, in de gedachtengang van deze leden dan logischerwijs zou 
moeten leiden tot de conclusie dat ook de verklaringen van partijen ter 
gelegenheid van de comparitie van partijen gedaan, voorzover die tot 
eigen voordeel strekken en gemotiveerd betwist worden, (a fortiori) geen 
geloof verdienen. Het verdere betoog van deze leden mondt echter, in 
weerwil van de eerder gestelde onbetrouwbaarheid van de partij als 
getuige in eigen zaak, in navolging van het N.V.v.R.-rapport, uit in de 
(hierboven reeds bestreden) stelling dat - aldus deze leden op blz. 6 van 
het nader voorlopig verslag - «een verhoor van partijen ter gelegenheid 
van een comparitie, zoals ook het Duitse systeem van comparities in de 
civiele procedures bewijst, een bijzonder probaat middel is tot leniging van 
de bewijsnood, afgezien van de eerder gestelde voordelen». Een dergelijke 
slotsom is, gegeven bovenomschreven eerdere stellingname ten aanzien 
van de verklaring onder ede van de partijgetuige, niet wel begrijpelijk en dit 
te minder niet, nu het Duitse systeem waarnaar verwezen wordt, betrekking 
heeft op de zogenaamde «Parteivernehmung» (§ 445 e.v. Z.P.O.). Deze 
betreft hetfsubsidiair te hanteren) bewijsmiddel van het verhoor van de 
partij die daarbij optreedt als getuige, zij het dan onbeëdigd en wordt ook 
in het Duitse recht strikt onderscheiden van de comparitie van inlichtingen 
(§ 141 Z.P.O.). De regeling in het Duitse recht van het verhoor van partijen 
als getuige kent als sluitstuk ook nog de mogelijkheid van een ambtshalve 
bevolen verhoor onder ede van een partij indien de rechter door de eerder 
afgelegde onbeëdigde partijverklaring (nog) niet voldoende overtuigd is (§ 
452 Z.P.O.). Een dergelijk systeem kan derhalve naar mijn mening niet 
beschouwd worden als een argument vóór de stelling dat een partij niet 
geschikt zou zijn om als getuige op te treden dan wel in het algemeen als 
zodanig weinig geloof zou verdienen. In ieder geval valt niet in te zien 
waarom een partij wél geloof zou verdienen wanneer hij, zoals door de 
leden van de V.V.D.-fractie in navolging van het N.V.R.-rapport betoogd, ter 
gelegenheid van een comparitie onbeëdigd (of zonder belofte) in wezen als 
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getuige wordt gehoord, maar niet wanneer dit verhoor onder ede (of 
belofte) plaats vindt. 

Ter nadere beantwoording van de hierboven reeds geciteerde bezwaren 
van de leden van de V.V.D.-fractie betreffende de geloofwaardigheid van 
de partij als getuige, en mede ten behoeve van de leden van de overige 
fracties voorzover dezen mijn reactie hebben gevraagd op de algemene 
beschouwingen in het N.V.v.R.-rapport over dit onderdeel, merk ik, onder 
verwijzing naar hetgeen daaromtrent reeds in de memorie van antwoord 
(blzz. 21 en 22) is aangevoerd, nog het volgende op. 

Ik kan volledig onderschrijven het betoog in het N.O.A.-rapport over dit 
onderdeel (vgl. in het bijzonder blzz. 10-13) en de daarin getrokken conclusie, 
dat mede met het oog op de gevallen waarin de bewijsnood van een partij 
leidt tot rechtsongelijkheid, de argumenten vóór de toelating van partijen 
als getuige zwaarder behoren te wegen dan de vrees voor gebrek aan 
onbevangenheid en voor waarderingsproblemen, die zich bij andere 
getuigenverklaringen overigens evenzeer kunnen voordoen, zoals onder 
meer het N.O.A.-rapport duidelijk adstrueert. Ik kan mij dan ook in dit 
verband niet verenigen met de in zijn algemeenheid vanuit de V.V.D.-fractie 
gemaakte opmerking dat de wet niet alle mogelijke gevallen kan voorzien 
en daarvoor oplossingen bieden. Wat er zij van de nuanceverschillen 
respectievelijk kanttekeningen welke de leden van deze fractie hebben 
aangebracht bij de in de memorie van antwoord genoemde voorbeelden 
van casus-posities waarbij rechtsongelijkheid tussen partijen optreedt, 
onbetwistbaar is naar mijn oordeel dat nu eenmaal in de praktijk de 
onbekwaamheid van de partij om te getuigen in diverse gevallen kan 
leiden tot rechtsongelijkheid. Dit acht ik des te onbevredigender nu deze 
rechtsongelijkheid niet zozeer wortelt in overwegingen verband houdend 
met de geloofwaardigheid, maar uitsluitend wordt veroorzaakt door 
toevallige (of door een partij geconstrueerde) omstandigheden. Deze 
maken dat een partij-natuurlijk persoon, die zelf niet kan getuigen, tegenover 
zich vindt (bijv.) een partij-rechtspersoon, die wel «derden» als getuigen 
naar voren kan brengen, hoewel de geloofwaardigheid van deze getuigen 
in verband met hun nauwe betrokkenheid bij deze partij of bij het geding 
evenzeer in twijfel kan worden getrokken. In dit verband merkt het N.O.A.-
rapport (blz. 12/13) terecht op dat dit een van de belangrijkste argumenten 
vóór de toelaatbaarheid van de partij als getuige is en dat niet valt in te 
zien waarom het éne individu wel onder ede aan de rechter een verklaring 
over de gang van zaken waaraan hij deel heeft gehad, zou mogen afleggen, 
maar de andere daarbij betrokken persoon niet. Dit geldt reeds onafhankelijk 
van een mogelijke bewijsnood in de zin, dat ander bewijsmateriaal niet 
voorhanden is, zoals terecht in het N.O.A.-rapport wordt opgemerkt. In de 
gevallen van bewijsnood is die rechtsongelijkheid alleen nog maar schrij-
nenderen wordt de rechter als het ware op oneigenlijke gronden belemmerd 
in zijn taak zoveel mogelijk op grond van voorhanden zijnd materiaal in het 
proces te komen tot materiële waarheidsvinding. 

Ik kan mij dan ook niet vinden in de - niet nader gemotiveerde - stelling 
van voornoemde leden dat de praktijk niet heeft aangetoond dat in dat 
soort zaken de uitkomsten als onbillijk zijn te kwalificeren. Een dergelijke 
opvatting strookt in ieder geval niet met de hierboven reeds geciteerde 
literatuur, waarin juist mede op grond van deze vaak schrijnende gevallen 
van rechtsongelijkheid tussen partijen wordt aangedrongen op schrapping 
van de beperkingen van de rechterlijke vrijheid in het aanwenden van 
beschikbare bewijsmiddelen. 

Ook afgezien van voornoemde, tot rechtsongelijkheid leidende gevallen 
van bewijsnood legt naar mijn overtuiging het tegen het horen van de 
partij als getuige aangevoerde argument dat diens directe belang bij de 
uitslag van het geding twijfel doet rijzen aan diens geloofwaardigheid, niet 
zóveel gewicht in de schaal dat de partij deswege als getuige volstrekt zou 
moeten worden uitgesloten. Terecht heeft ook onder andere Beekhuis 
(Van Opstall-bundel blz. 4) erop gewezen dat er vele, ook nog andere dan 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 10377, nr. 13 6 



boven reeds genoemde, gevallen zijn aan te wijzen, waarin getuigen direct 
of indirect (financieel of psychologisch) belang hebben bij de uitslag van 
het geding. Ook het N.O.A.-rapport (blz. 10 en 11) gaat op dit aspect nog 
nader in en illustreert aan de hand van voorbeelden dat de onbevangenheid 
van (derden-)getuigen ook afgezien van eerder genoemde gevallen van 
rechtsongelijkheid sterk beïnvloed kan zijn; bijvoorbeeld door sterke 
loyaliteitsoverwegingen of gevoelens van afkeer van de persoon ten nadele 
van wie de verklaring strekt. Daarnaast komt het ook (vaak) voor dat een 
getuige verklaart ten voordele van de partij die hem heeft opgeroepen. De 
getuige is dus lang niet altijd de «neutrale derde», die onbevangen getuigenis 
aflegt. Ook afgezien van dit morele aspect dient de getuigenverklaring ook 
om meer technische redenen steeds kritisch te worden beschouwd en 
gewaardeerd. Beekhuis wijst er in dit verband dan ook terecht op dat de 
getuige van het - in het geding aan de orde zijnde - gebeurde een onjuiste 
herinnering kan hebben behouden, of bepaalde nuances, die doorslagge-
vend kunnen zijn, vergeten of verkeerd begrepen kan hebben. Het onder-
scheid in betrouwbaarheid tussen verklaringen van partijen en die van 
derden als getuigen is derhalve niet zo groot. De rechter dient iedere 
getuigenverklaring kritisch te toetsen en te waarderen, zeker wanneer er 
aanleiding is aan de onbevangenheid te twijfelen. De partij-getuigenverklaring 
verandert - aldus het N.O.A.-rapport (blz. 12) - in die werkzaamheid niets 
en maakt het de rechter niet moeilijker. Daarbij komt nog dat de rechter 
van de partij-getuige goed kan beoordelen welk belang hij heeft bij de 
uitkomst van het geding. Bij andere getuigen is dat soms veel moeilijker te 
beoordelen en te waarderen. De rechter moet dan ook, naar mijn inzicht, 
zeer wel in staat geacht worden het verhoor van de partij-getuige met het 
nodige inzicht in de feitelijke verhoudingen te leiden en vervolgens diens 
verklaring kritisch te toetsen. 

Uiteindelijk zal, wanneer de partij als getuige onder ede (belofte) kan 
worden gehoord, de rechter juist in zaken waarin weinig bewijs voorhanden 
is, niet langer een belangrijk (zij het niet noodzakelijkerwijs steeds betrouw-
baar) deel van het materiaal worden onthouden. De omstandigheid dat in 
het kader van dat getuigenverhoor, anders dan bij de aanvullende eed het 
geval is, een werkelijk verhoor, met ondervraging van de partij door de 
rechter en raadslieden, kan plaatsvinden en dit verhoor zo een belangrijke 
bijdrage kan zijn voor de waarheidsvinding en oordeelsvorming, acht ik 
een groot voordeel in vergelijking met de aanvullende eed. Deze aanvullende 
eed helpt de rechter niet werkelijk bij zijn oordeelsvorming, maar dient veel 
meer als een sluitstuk van een nagenoeg reeds voltooid rechterlijk oordeel 
te worden beschouwd. De omstandigheid dat in het gewijzigd ontwerp, om 
de reeds bij memorie van antwoord aangevoerde redenen, in artikel 207 
aan de betwiste partij-getuigeverklaring (voorzover die ten eigen voordele 
strekt) slechts een beperkte (aanvullende) bewijskracht wordt verleend, 
doet aan dat voordeel niet af. Overigens wordt door die beperking naar 
mijn mening voldoende tegemoet gekomen aan de hierboven besproken 
bezwaren van de leden van de fracties van V.V.D. en R.P.F, in verband met 
de in twijfel getrokken geloofwaardigheid van de partij-getuige. Op al deze 
gronden acht ik daarom handhaving van het voorstel het verhoor van 
partijen als getuige mogelijk te maken, alleszins gerechtvaardigd en 
verantwoord. 

De leden van de V.V.D.-fractie zijn ter ondersteuning van hun bezwaren 
tegen het als getuige onder ede (belofte) horen van een partij, in navolging 
van het N.V.v.R.-rapport, ook nog uitvoerig ingegaan op het rechtssysteem 
van enige omringende landen. Dit mede naar aanleiding van enige opmer-
kingen in de memorie van antwoord (blz. 21, vierde alinea en blz. 22, eerste 
alinea) daarover gemaakt. Deze leden hebben in dit verband allereerst 
opgemerkt dat een verwijzing naar het Angelsaksische rechtssysteem en 
het in West-Duitsland gehanteerde systeem niet de toets der kritiek leek te 
kunnen doorstaan. Zij verbinden aan het daaropvolgende betoog tenslotte 
de conclusie (blz. 4 van het nader voorlopig verslag, slot eerste volledige 
alinea) dat uit de wetgeving in omringende landen bezwaarlijk een argument 
kan worden geput voor de toelating van de getuige onder ede. 
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Naar mijn mening is hier van een misverstand sprake. De in de memorie 
van antwoord opgenomen verwijzing naar het recht van de Angelsaksische 
landen en van West-Duitsland, is, zoals de Staatscommissie in haar nader 
advies van 7 februari 1983 (blz. 2/3) opmerkt, overgenomen uit het oor-
spronkelijke rapport van de gecombineerde Adviescommissie N.V.v.R./ 
N.O.A. Naar aanleiding van die verwijzing zijn de opstellers van het 
N.V.v.R.-rapport uitvoeriger op het getuigenverhoor in die landen ingegaan 
(blz. 8 e.v.). Voorzover de kritiek van de V.V.D.-fractie berust op de omstan-
digheid dat de bijzondere regeling van het Duitse recht, de zogenaamde 
«Parteivernehmung», waarover hierboven reeds is gesproken, afwijkt van 
de regeling van het gewijzigd ontwerp, miskent zij dat naar het Duitse recht 
slechts werd verwezen ten betoge dat daarin de partijverklaring «tot op 
zekere hoogte» als bewijsmiddel is aanvaard. In de memorie van antwoord 
is uiteengezet dat een systeem is gekozen, waarbij de partij behandeld 
wordt als een «gewone» getuige, zij het met enkele afwijkingen. De 
afzonderlijke regeling van het partijverhoor in het Duitse recht, waar dit 
bewijsmiddel een meer subsidiair karakter heeft, is in het gewijzigd 
ontwerp dan ook niet nagevolgd. 

Voorzover de kritiek van deze leden in navolging van het N.V.v.R.-rapport 
er de nadruk op legt dat in het Engelse recht het verhoor van de partij als 
getuige gebonden is aan een strikt formele verhoorprocedure, wordt in het 
nader advies van de Staatscommissie (blz. 3) terecht opgemerkt dat deze 
kritiek voorbij gaat aan het feit dat de wijze waarop in het Engelse recht de 
partij als getuige wordt gehoord, niet verschilt van die waarop een getuige 
die niet partij is, wordt gehoord. Of het Angelsaksische systeem van het 
horen van getuigen betere waarborgen bevat voor het vinden van de 
waarheid en voor een aanvaardbare wijze van ondervraging, kan hier 
- aldus terecht de Staatscommissie - in het midden blijven. Van belang is 
slechts dat de partij als getuige in dat systeem als een gewone getuige 
wordt behandeld en dat haar verklaring een gewone getuigenverklaring is. 
In gelijke zin voorts het N.O.A.-rapport (blz. 2/3). Wat betreft de niet nader 
geadstrueerde opmerking van deze leden dat in de Engelse literatuur onder 
meer wordt geconstateerd dat het aantal meinedige verklaringen zeer 
groot is, is zeer wel mogelijk dat deze constatering (vgl. de daaraan 
verbonden literatuurverwijzing) meer betrekking heeft op strafrechtelijke 
procedures dan op civielrechtelijke procedures, zoals in het N.O.A.-rapport 
wordt verondersteld. Voor wat betreft de opmerkingen van de leden van de 
V.V.D.-fractie over het Duitse systeem van het verhoor van de partij als 
getuige merk ik het volgende op. Het is juist dat daarbij het verhoor onder 
ede (belofte) van de partij als getuige een subsidiair karakter heeft: ingevolge 
paragraaf 452 Z.P.O. gaat de rechter daar eerst (ambtshalve) toe over als hij 
door de eerder door de partij als getuige onbeëdigd afgelegde verklaring 
onvoldoende overtuigd is van het te bewijzen feit. Dit neemt echter niet 
weg dat zowel het beëdigde als het onbeëdigde partijverhoor de functie 
heeft van bewijsmiddel; de partij treedt daarbij op als getuige. Aan het 
onbeëdigde partijverhoor gaat steeds een vonnis met probandum en 
bewijsopdracht vooraf (paragraaf 450 Z.P.O.). Zonder nu volledig op het 
uitvoerige betoog over dit onderdeel (blz. 9-11) van het N.V.v.R.-rapport 
te kunnen ingaan, acht ik het van belang op te merken dat in die beschou-
wingen over de Duitse «Parteivernehmung» ten onrechte de indruk wordt 
gewekt als zou dit partijverhoor dichter bij de comparitie van partijen naar 
Nederlands recht staan dan bij de gelijkstelling van de partij als getuige 
met andere getuigen zoals voorgesteld in het gewijzigd ontwerp (aldus blz. 
11 van het rapport). Onder meer de in het N.V.v.R.-rapport aangehaalde 
Othmar Jauernig in zijn boek «Zivilprozessrecht» (19e druk, 1981, blz. 184 
en 185) wijst er integendeel op dat in het Duitse procesrecht (ook) het 
onbeëdigde partijverhoor in het kader van de «Parteivernehmung» getui-
genverhoor is en daarom strikt dient te worden onderscheiden van de 
«Anhörung der Parteien» (§ 141, «Anordnung des persönlichen Erschei-
nens»). Deze «Anhörung» stemt overeen met de comparitie tot het geven 
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van inlichtingen naar Nederlands recht en strekt tot opheldering van 
onduidelijkheden, onvolledige of tegenstrijdige stellingen van partijen en 
tot vaststelling van hetgeen niet betwist wordt. De partij is verplicht daarbij 
een volledige verkla'ing af te leggen. De «Parteivernehmung» daarentegen 
is, aldus Jauernig, bewijsmiddel en dient tot bewijs van betwiste verklarin-
gen. Vandaar ook dat de eisen welke bij de «Parteivernehmung» zijn 
gesteld hoger zijn dan bij de «Anhörung»; de partij-getuige moet tevens 
aangeven waarop hij zijn stellingen baseert en waar hij zijn wetenschap 
aan ontleent. 

Ter aanvulling van het bovenstaande dient nog vermeld te worden dat 
ook in het Zwitserse en Oostenrijkse recht op soortgelijke wijze uitdrukkelijk 
onderscheid wordt gemaakt tussen het partijverhoor als bewijsmiddel en 
het partijverhoor tot het geven van inlichtingen (vgl. Max Guldener in zijn 
boek «Schweizerisches Zivilprozessrecht» (1979, blz. 352, noot 2) en voor 
Oostenrijk Fasching in zijn reeds hierboven aangehaalde Kommentar zu 
den Zivilprozessgesetzen (1966, Band III, blz. 515)). Een en ander toont aan 
dat de aan het slot van dit onderdeel van het betoog in het N.V.v.R.-rapport 
(blz. 11, tweede alinea) gedane uitspraak dat «niet valt in te zien waarom 
niet in het Nederlands bewijsrecht de comparitie van partijen de functie 
van het Duitse partijverhoor kan vervullen», langs de zaak waar het om 
gaat, heengaat en elke grondslag mist, waar dit betoog enerzijds over het 
hoofd ziet dat het bij de «Parteivernehmung» gaat om het verhoor van 
partijen als getuige, dat geschiedt op basis van een bewijsopdracht met 
probandum en anderzijds, zoals reeds hierboven uiteengezet, ten onrechte 
uitgaat van een oneigenlijk gebruik van de comparitie in strijd met de 
wettelijke beperkingen van het bewijsrecht. Of anders gezegd, wordt 
eenmaal de behoefte aan het verhoor van de partij als getuige in geval van 
bewijsnood erkend, omdat de inlichtingen-comparitie die functie niet 
vervullen kan, dan valt niet in tezien waarom de binding aan een bijbehorend 
bewijsprobandumbijzo'n verhoor-zoalsdatookbijde «Parteivernehmung» 
het geval is - voor het Nederlands bewijsrecht bezwaarlijk zou zijn. 

Evenzo meen ik dat de kritische opmerkingen in het N.V.v.R.-rapport (blz. 
5-8) over het voorstel partijen onder ede (of belofte) als getuigen te doen 
horen, geen doeltreffend betoog opleveren ten gunste van het in dit 
rapport voorgestane onbeëdigde partijverhoor. Voorzover men zich 
daarvoor in de eerste plaats beroept op de - gestelde - devaluatie van de 
eed (belofte) raakt men aan een vraagstuk van algemene aard, dat zich 
voordoet (onder andere) bij het getuigenverhoor in het algemeen en dus 
niet slechts bij het verhoor van de partij als getuige. Als deze devaluatie 
zich al zou voordoen en argument zou zijn tot afschaffing van de eed (of 
belofte), dan valt niet in te zien waarom deze dan alleen ten aanzien van 
het partij-getuigenverhoor zou moeten leiden tot het achterwege laten van 
beëdiging, maar niet tevens bij het verhoor van de getuige die géén partij 
is. Als men, zoals in wezen in het N.V.v.R.-rapport wordt bepleit, de bij een 
partij-verhoor afgelegde (betwiste) verklaring ten eigen voordele als 
bewijsmiddel - en dus als getuigenverklaring - wil gebruiken en daaraan 
zelfs volledige (vrije) bewijskracht wil verbinden, dienen gegronde redenen 
te worden aangevoerd ter motivering van de stelling dat men bij zo'n 
partijverklaring de in het algemeen ten aanzien van getuigenverklaringen 
geldende voorwaarden en consequenties zou kunnen ontberen. De daarvoor 
aangevoerde argumenten acht ik echter geenszins steekhoudend. Integen-
deel, deze argumentatie lijkt haaks te staan op de eerder in het N.V.v.R.-
rapport beklemtoonde twijfel aan de geloofwaardigheid van de partij als 
getuige. Deze twijfel zou immers veeleer moeten leiden tot de conclusie 
dat, als men de partij als getuige toelaat, daaraan juist in verband met het 
belang dat de partij heeft bij een gunstige uitslag van het geding, op z'n 
minst eedsaflegging met dezelfde strafrechtelijke sanctie wegens het 
eventueel opzettelijk in strijd met de waarheid afleggen van zo'n verklaring 
moet worden verbonden, om zoveel mogelijk het waarheidsgehalte van die 
verklaring te bevorderen. Het N.V.v.R.-rapport houdt echter een betoog in 
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omgekeerde zin in: het informele (om niet te zeggen vrijblijvende) karakter 
van de comparitie van partijen (waarin zonder strafrechtelijk risico opzettelijk 
onware verklaringen kunnen worden afgelegd) zou eerder kans opleveren 
op waarheidsgetrouwe (getuigen-)verklaringen van partijen ten eigen 
voordele dan een beëdigd verhoor van partijen waarbij duidelijk het 
specifieke karakter van dat verhoor als getuigenverhoor naar voren komt 
en de partij het gewicht van zijn (zodanige) verklaring bewust wordt 
gemaakt. Ik acht een dergelijke redenering, mede gegeven de eerder in 
twijfel getrokken geloofwaardigheid van de partij, niet begrijpelijk. Het 
N.V.v.R.-rapport maakt niet duidelijk wanneer nu - in de gedachtengang 
van de werkgroep - een partijverklaring (afgelegd ter comparitie) zou 
moeten worden aangemerkt als getuigenverklaring en wanneer slechts als 
informatieve (inlichten)verklaring. Het lijkt erop of men volstrekt open wil 
laten, en dus ter vrije dispositie van de rechter, of en wanneer hij een 
partij-verklaring in de ene of in de andere zin wil gebruiken. Een dergelijke 
dooreenmenging van processuele rechtsinstituten, die ook naar Nederlands 
recht elk hun eigen functie hebben en die dienen te behouden, acht ik niet 
aanvaardbaar en ook niet geschikt voor het beoogde doel. 

De verklaring van de partij als getuige dient vanwege dit verschil in doel 
en functie duidelijk te worden onderscheiden van diens informele min of 
meer vrijblijvende informatieve verklaring tijdens de comparitie van 
inlichtingen. Het verhoor van de partij als getuige dient in het belang van 
de rechtszekerheid en mede in het belang van partijen zelf, te worden 
voorafgegaan door een vonnis met bewijsopdracht. Ook het specifieke 
karakter van zodanige verklaring als getuigenverklaring - namelijk het 
dienen als bewijsmiddel in het geding - dient te worden duidelijk gemaakt 
aan partijen, onder meer door middel van het stellen van strafrechtelijke 
sancties op het opzettelijk afleggen van onjuiste verklaringen en, in 
verband daarmede, het stellen van het formele vereiste van het afleggen 
van een eed of belofte. Door dat formele vereiste wordt ook de partij 
(getuige) bewust gemaakt dat men daar als getuige staat en niet als partij 
en onderstreept de getuige als het ware ook zelf dat hij zich van het 
gewicht en doel van zijn verklaring en het daaraan verbonden strafrechtelijke 
risico bewust is. Ik acht de strafbaarstelling wegens het opzettelijk onjuist 
afleggen van een getuigenverklaring ten aanzien van de partij-getuige een 
onmisbare voorwaarde voor het toekennen van bewijskracht aan een ten 
eigen voordele afgelegde verklaring. Ook al kan worden toegegeven dat 
bedreiging met strafvervolging geen garantie inhoudt dat de partij-getuige 
als hij ten eigen voordele verklaart, dit ook waarheidsgetrouw doet, die 
strafbaarstelling vormt op zijn minst een prikkel zich bewust te zijn welk 
risico hij op zich neemt als hij opzettelijk onjuist zou verklaren. Alleen 
daardoor wordt duidelijk dat de wetgever de verplichting (ook) van de 
partij-getuige om onder ede de waarheid te spreken als hij ten voordele 
van zichzelf verklaart, ernstig neemt. Eerst daardoor ook wordt gerecht-
vaardigd dat aan een dergelijke verklaring (beperkte) bewijskracht wordt 
toegekend. In gelijke zin ook N.O.A.-rapport (blz. 13, onder 16), waarin in dit 
verband terecht wordt gewezen op het grote belang dat de samenleving 
hecht aan rechtsbedeling op grond van feiten zoals zij zich in werkelijkheid 
hebben voorgedaan. Ik deel voorts ook niet de opvatting van het N.V.v.R.-
rapport (blz. 6) dat aan de getuigen-eed en de daaraan verbonden strafsanctie 
nauwelijks meer enige (praktische) betekenis zou kunnen worden toegekend. 
Wat er zij van de gestelde, moeilijk meet- of bewijsbare devaluatie van de 
eed, waarmee bedoeld wordt dat aan de eed in onze samenleving niet 
meer dezelfde waarde wordt toegekend als vroeger het geval is geweest, ik 
ben het geheel eens met de opmerking in het boven reeds vermelde artikel 
van E. Wijtema en W. Nieuwenhuysen in het N.J.B, van 30 april 1983 (blz. 
572) over het verhoor van partijen als getuigen. Schrijvers merken daarin 
op dat de werkgroep van de N.V.v.R. over het hoofd ziet dat nog steeds 
voor veel Nederlanders het verschijnen voor de rechter een bijzondere 
gebeurtenis is, waarbij men ervan uitgaat dat onder het verband van eed 
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of belofte waarheid gesproken moet worden. Ik zie dan ook mede om die 
reden geen aanleiding de eed of belofte als vereiste voor het afleggen van 
de partij-getuigenverklaring, dat het waarheidsgehalte van die verklaring 
kan versterken, te schrappen. In dit verband dient nog vermeld te worden 
dat ook in voornoemd artikel van Wijtema en Nieuwenhuysen, in overeem 
stemming met hetgeen hierboven reeds is aangevoerd, erop wordt 
gewezen dat een eed of belofte vereist is omdat de plicht tot waarheidspre-
ken, met de gevolgen van opzettelijk onwaarheidspreken, steeds duidelijk 
dient te worden gemarkeerd en deze markering ook voorwaarde is voor 
strafvervolging (artikel 207 Sr.). Ook het N.O.A.-rapport (blz. 13) wijst op de 
noodzaak en het nut van de eed (belofte) als markering. 

Voorts dient ook niet onbesproken te blijven de in het N.V.v.R.-rapport 
(blz. 6 bovenaan) uitgesproken bedenking dat het vereiste van eedsaflegging 
in verband met het eventuele verschil in betekenis welke partijen daaraan 
hechten, gemakkelijk tot rechtsongelijkheid zou voeren omdat dit de 
scrupuleuze partij zou kunnen weerhouden van het afleggen van een 
ware verklaring onder ede. Van de zijde van Wijtema en Nieuwenhuysen 
wordt in voornoemd artikel erop gewezen dat de ten tonele gevoerde 
scrupuleuze partij als een zeldzaamheid moet worden beschouwd en in de 
onderhavige problematiek bezwaarlijk als argument pro of contra kan 
worden beschouwd. Ook het N.O.A.-rapport (blz. 14) acht die stelling van 
het N.V.v.R.-rapport niet steekhoudend en tekent daarbij terecht aan dat 
deze stellingname zelfs bedenkelijke kanten heeft, omdat aldus de «onscru-
puleuze» houding van de wederpartij van de scrupuleuze partij als maatstaf 
wordt genomen. Het leidt bovendien, aldus het N.O.A.-rapport, «tot de 
uiteraard ongewilde conclusie, dat de rechter liever werkt met een niet-
beëdigde partijverklaring, waarbij partijen dan maar zelf moeten bepalen, 
hoe nauw zij het met de waarheid nemen, dan met een beëdigde verklaring». 

Tot eenzelfde conclusie zou men kunnen komen met betrekking tot de in 
het N.V.v.R.-rapport (blz. 7 onder e) geuite veronderstelling dat van het 
afleggen van de eed een polariserende werking uitgaat wanneer een 
procedure daardoor zou worden verloren, terwijl dreigend verlies van een 
procedure een procespartij er eerder toe zou brengen in contra-enquête 
een onjuiste verklaring onder ede af te leggen als de tegenpartij reeds 
onder ede is gehoord. Ik acht die veronderstelling niet juist en ook niet 
passend bij het betoog van de werkgroep met betrekking tot de comparitie 
van partijen als geschikt bewijsmiddel. Niet valt immers in te zien waarom 
een dergelijke veronderstelling, als deze juist zou zijn, dan niet evenzeer 
toepasbaar is op het in het N.V.v.R.-rapport bepleite informele verhoor van 
de partij als getuige. Een dergelijk verhoor, waarin een partij zonder enig 
risico en straffeloos (opzettelijk) een onware verklaring ten eigen voordele 
kan afleggen omtrent een door de wederpartij betwiste stelling, en waaraan 
bovendien volgens de werkgroep in beginsel zelfs volledige (vrije) bewijs-' 
kracht zou kunnen toekomen roept, zoals hierboven reeds uiteengezet, dan 
ook veel eerder het gevaar op dat een partij het niet zo nauw zal nemen 
met het afleggen van een voor hem voordelige verklaring omtrent een 
betwiste stelling, dan in een verhoor waarin de plicht van de partij om als 
getuige de waarheid te spreken wordt geaccentueerd en onderstreept door 
het afleggen van de eed of belofte, met bijbehorende sanctionering. 
Bovendien kan ook de in het gewijzigd ontwerp (artikel 207a) opgenomen 
bepaling dat aan een ten eigen voordele afgelegde partij-getuigeverklaring 
slechts aanvullende bewijskracht toekomt, zo nodig een rem betekenen op 
een in bepaalde gevallen eventueel bij een partij bestaande neiging een 
onware verklaring af te leggen. Ik kan mij dan ook geheel verenigen met de 
in dit verband in het N.O.A.-rapport (blz. 15, onder nr. 17) gegeven uiteen-
zetting alsmede met de daaraan verbonden conclusie, hierop neerkomend 
dat in het systeem van het partij-getuigenverhoor zoals in het gewijzigd 
ontwerp voorgesteld, veel minder kans bestaat op het afleggen van een 
onjuiste beëdigde partijverklaring dan in het huidige recht het geval kan 
zijn bij het afleggen van een aanvullende eed. Het afleggen van de bij 
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vonnis opgedragen aanvullende eed leidt immers - aldus het N.O.A.-rapport 
- meestal tot toewijzing van de vordering en de verleiding tot aflegging 
van die eed is dan bijzonder groot. In het systeem van het gewijzigd 
ontwerp echter hoort de rechter beide partijen onde ede en geeft pas 
daarna zijn beslissing op grond van een waardering daarvan. In dit verband 
valt tenslotte ook nog te wijzen op het reeds eerder vermelde artikel van 
E. Wijtema en W. Nieuwenhuysen in N.J.B. 30 april 1983 (afl. 18), die daarin 
evenzeer tot de conclusie komen dat in het systeem van het gewijzigd 
ontwerp niet aannemelijk is dat de plicht om een eed of belofte af te leggen 
meineed zou bevorderen of uitlokken. Ik deel voorts ook geheel de in het 
N.O.A.-rapport (blz. 12, onder nr. 14) getrokken conclusie dat de kwestie 
van de eventuele meineed niet een kwestie van de partijverklaring alleen is 
en zelfs niet in de eerste plaats (vgl. ook hetgeen hierboven reeds is 
aangevoerd met betrekking tot de bewijsrechtelijke waardering van de 
getuigenverklaring in het algemeen en in verband met die van de partij-
getuigeverklaring) en dat de beslissing om een meineed wel of niet te 
plegen, indien zij al als dilemma opkomt, een beslissing is waarvoor de 
betrokkene de volle verantwoordelijkheid draagt. Niet is in te zien, aldus 
het N.O.A.-rapport, waarom de wetgever hem die verantwoordelijkheid zou 
moeten afnemen. 

HetN.V.v.R.-rapport maakt voorts op blz. 14 nog melding van de hierboven 
reeds vermelde artikelen van Pos (N.J.B. 20 februari 1971, afl. 8) en C. H. 
Beekhuis in de Van Opstall-bundel van 1972, die zich daarin vóór de 
toelating van partijen als getuigen hebben uitgesproken, maar in verband 
daarmee hebben gepleit voor toekenning van een (volledig) verschonings-
recht aan de partij-getuige. Soortgelijk verschoningsrecht wordt behalve 
door de leden van de fractie van D'66, ook bepleit in het N.O.A.-rapport 
(blz. 29, overlopend naar blz. 30) en door mr. H. Stein (Advocatenblad 1982, 
blz. 272-274). De Staatscommissie adviseert echter in meerderheid niet tot 
invoering van een dergelijk verschoningsrecht over te gaan (blz. 8 van het 
nader advies). Zij wijst er daarbij in de eerste plaats op dat voorstanders 
van de toelating van partijen als getuige menen dat de afzwakking van de 
sancties verbonden aan het zwijgen, geldende voor partij-getuigen ten 
opzichte van andere getuigen, als neergelegd in de artikelen 195 lid 2 (geen 
gijzeling mogelijk) en 207a lid 2 (de rechter kan daaraan de conclusies 
verbinden die hij geraden zal achten) nog niet ver genoeg gaat en daarom 
toekenning van een (specifiek, volledig; aan de partij-getuige) verschonings-
recht bepleiten. De Staatscommissie geeft overigens te kennen dat zij daar 
in meerderheid niet voor voelt. Zij wijst er daartoe in de eerste plaats op 
dat, anders dan in het strafprocesrecht in het civiele procesrecht, geen 
algemeen aanvaarde regel bestaat dat een partij niet gedwongen kan 
worden bewijs te leveren tegen zichzelf. Een partij die zichzelf aanbiedt als 
getuige - aldus de Staatscommissie - moet er niet voor terugschrikken dat 
zij van de zijde van haar tegenpartij vragen te beantwoorden krijgt, en de 
tegenpartij moet er mee rekenen dat zij omtrent de door haar aangevoerde 
stellingen en gedane betwistingen aan de tand wordt gevoeld. De Staats-
commissie wijst er vervolgens op dat reeds in het huidige recht in sommige 
gevallen geldt dat op de ene partij die de stellingen van de andere partij 
ontkent, ter verlichting van de bewijslast van de andere partij de verplichting 
rust haar ontkenning te motiveren of nadere mededelingen te doen, ook als 
dat in haar nadeel mocht blijken (vgl. ook de op blz. 8 van het nader advies 
in dit verband vermelde arresten van de H.R.). 

Ook ik ben, na heroverweging, tot de overtuiging gekomen dat handhaving 
van het gewijzigd ontwerp ook in dit opzicht de voorkeur verdient en deel 
de hierboven aangehaalde overwegingen in het nader advies van de 
Staatscommissie. Ik zou daar nog het volgende aan willen toevoegen. Ten 
aanzien van de door de Staatscommissie, i; navolging van het N.V.V.R.-
rapport, als voorstanders van dit verschoningsrecht genoemde schrijvers, 
valt op te merken dat Pos in zijn genoemd artikel weliswaar, in navolging 
van het in 1970 uitgebrachte advies van de gecombineerde N.V.V.R.-/N.O.A.-

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 10377, nr. 13 12 



commissie, voorstelt de procespartij als getuige toe te laten met het recht 
van verschoning, doch vervolgens van mening is dat de rechter onder 
meer uit een weigering om te antwoorden, de gevolgtrekkingen moet 
kunnen maken die hem goeddunken, juist zoals in het gewijzigd ontwerp 
wordt voorgesteld. 

Voorstanders van toekenning van een (bijzonder) verschoningsrecht aan 
de partij-getuige plegen als argument wel aan te voeren dat de partij 
zonder dat recht in gewetensnood zou kunnen geraken. Ik ben echter van 
oordeel dat hier niet van een werkelijk in rechte relevant gewetensconflict 
kan worden gesproken. Anders dan bij het in het algemeen aan getuigen 
- en dus ook aan de partij-getuige - toegekende verschoningsrecht (artikel 
188, lid 4) het geval is, gaat het hier niet om een gewetensconflict tussen 
de plicht om de waarheid te spreken en de kans dat men daardoor zichzelf 
of nauwe familierelaties kan schaden in een buiten het geding gelegen 
belang (namelijk het belang om niet blootgesteld te worden aan strafver-
volging wegens een (ander) misdrijf (dan dat van meineed gepleegd in 
datzelfde geding). Het gaat hier om een conflict tussen de plicht de waarheid 
te spreken en het directe eigen «belang» dat de partij-getuige heeft bij het 
winnen van de procedure. Dat directe belang vermag naar mijn overtuiging 
geen relevant beletsel op te leveren bij het streven in het burgerlijk geding 
de rechtsbedeling zoveel mogelijk op basis van de werkelijkheid te doen 
plaatsvinden. Men heeft bij de hierbedoelde «gewetensnood» vooral op 
het oog de situatie dat een partij eerder in het geding opzettelijk onware 
beweringen heeft gedaan en vervolgens, als getuige daarover aan de tand 
gevoeld, voor de keus komt te staan ofwel de onjuistheid van die bewering 
te erkennen of te zwijgen, waaraan de rechter dan vervolgens de hem 
- afhankelijk van de omstandigheden van het geval - goeddunkende en 
meestal voor de partij-getuige processueel nadelige gevolgen kan verbinden, 
ofwel (wederom opzettelijk) ook als getuige in zijn onware verklaring te 
volharden. De eventuele gewetensnood ontstaat aldus niet door het feit dat 
onder ede een - waarheidsgetrouwe - verklaring moet worden afgelegd, 
maar door het feit dat opzettelijk onware beweringen zijn gedaan. Soortgelijk 
dilemma kan zich uiteraard ook voordoen wanneer de partij-getuige 
tevoren nog géén onjuiste beweringen heeft gedaan, maar eerst ter 
gelegenheid van het getuigenverhoor voor die keus komt te staan. Tot 
diezelfde conclusie komen in hun eerder reeds genoemd artikel ook 
Wijtema en Nieuwenhuysen, die voorts van mening zijn dat het gewijzigd 
ontwerp aan de kwestie van eventuele gewetensnood voldoende tegemoet-
komt: weliswaar is ook de partij-getuige verplicht tot spreken, maar hij kan 
daartoe niet door middel van gijzeling worden gedwongen (artikel 195 lid 
2). Antwoordt hij niet op vragen, dan kan de rechter daaraan conclusies te 
zijnen nadele verbinden. Ik zou daar nog aan toe willen voegen dat toeken-
ning van een volledig, apart verschoningsrecht aan de partij-getuige, deze 
bewijsrechtelijk in een betere positie zou brengen dan de partij die bij 
gelegenheid van een comparitie zou weigeren op vragen te antwoorden 
(vgl. huidig artikel 19a Rv. en artikel 228 lid 4 gewijzigd ontwerp), hetgeen 
niet de bedoeling kan zijn. Op die consequentie heeft ook reeds Beekhuis in 
bovenvermeld artikel gewezen. Ook valt niet in te zien waarom niet aan het 
zwijgen van de partij-getuige dezelfde nadelige gevolgen zouden moeten 
worden verbonden als aan een weigering als getuige op te treden. In ieder 
geval zou, gelet op de daaraan dan (logischerwijs) te verbinden consequentie 
dat de rechter aan het zwijgen van de partij-getuige geen gevolgen te 
zijnen nadele zou mogen verbinden, het gevolg van de verlening van dit 
verschoningsrecht zijn dat de rechter op volstrekt oneigenlijke gronden 
belemmerd zou worden in zijn taak om, rekening houdend met alle tijdens 
het proces ter beschikking gekomen materiaal, te komen tot een uitspraak 
die zoveel mogelijk op materiële rechtsvinding is gebaseerd. Bovendien 
zou aldus, doordat de partij-getuige zonder processueel risico zou mogen 
zwijgen, ook aan de functie van de inlichtingencomparitie afbreuk kunnen 
worden gedaan, of zouden anderszins processueel-bewijsrechtelijk compli-
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caties kunnen ontstaan. Het valt dan ook niet te verwonderen dat in het 
Engelse recht aan de partij-getuige geen volledig (bijzonder) verschonings-
recht is verleend, terwijl ook in het Duitse recht daarvan geen sprake is. Op 
al deze gronden zie ik dan ook geen aanleiding tot wijziging van het 
gewijzigd ontwerp in die zin dat aan de partij-getuige een volledig verscho-
ningsrecht zou worden verleend. 

Tenslotte dient ook nog nader te worden ingegaan op de in artikel 207a, 
eerste lid, van het gewijzigd ontwerp opgenomen fundamentele bepaling 
dat een partij-getuigeverklaring omtrent door deze partij te bewijzen feiten 
geen bewijs te haren voordele kan opleveren, tenzij de verklaring strekt ter 
aanvulling van onvolledig bewijs. Deze bepaling is hierboven reeds 
verschillende malen ter sprake gebracht, in verband met andere fundamen-
tele aspecten, verbonden aan de voorgestelde toelating van partijen als 
getuigen. Deze aldus beperkte bewijskracht van (de verklaring van) de 
partij-getuige maakt deel uit van de onderwerpen waarover de Staatsconv 
missie nader advies heeft uitgebracht. Ook het N.V.v.R.-rapport (blz. 13 en 
14 en in de samenvatting op blz. 16) heeft daarover opmerkingen gemaakt, 
evenals het N.O.A.-rapport (blz. 17/18). Tenslotte hebben ook de hierboven 
reeds ter sprake gebrachte schrijvers zich daarover uitgelaten. 

De Staatscommissie vooreerst heeft zich blijkens haar advies (blz. 8/9) 
opnieuw over deze bepaling beraden en is daarbij in meerderheid tot de 
slotsom gekomen dat, hoewel vóór schrapping van die bepaling spreekt 
dat aldus wederom een beletsel zou komen te vervallen voor een vrije 
bewijslevering, een dergelijke oplossing te ver zou gaan. Zij acht de eis dat 
er aanvullend bewijs moet zijn, onmisbaar. De Staatscommissie overweegt 
daarbij dat aan het N.V.v.R.-rapport kan worden toegegeven dat de verklaring 
van de partij haar dan niet in alle gevallen uit de voor haar bestaande 
bewijsnood helpt, doch dit bezwaar weegt volgens de Staatscommissie 
niet op tegen de voordelen die in andere gevallen met het voorgestelde 
systeem worden verkregen. Voorts overweegt de Staatscommissie dat de 
vraag of een verklaring omtrent door een partij te bewijzen feiten bewijs te 
haren voordele oplevert, hieraan kan worden afgemeten of de rechter zich 
daardoor kan laten leiden tot een voor de partij-getuige gunstige beslissing. 
Het N.O.A.-rapport daarentegen pleit er, evenals het N.V.v.R.-rapport dat 
lijkt te doen, voor deze beperking niet op te nemen. Het N.O.A.-rapport, dat 
constateert dat aldus de gesignaleerde rechtsongelijkheid slechts ten dele 
wordt opgeheven, bepleit zulks op grond van de overweging dat de 
vrijheid van de rechter het voorhanden bewijsmateriaal te waarderen, ook 
hier onverkort dient te blijven bestaan. Tenslotte wijst dit rapport erop dat 
het nieuwe stelsel gemakkelijker te hanteren zal zijn als ten gevolge van het 
niet-opnemen van die beperking vragen naar de betekenis van de onderdelen 
van deze wetsbepaling niet behoeven te worden beantwoord. Soortgelijk 
standpunt wordt in de reeds eerder genoemde artikelen van H. Pos, C. H. 
Beekhuis en H. Stein ingenomen. Veegens daarentegen, zoals reeds eerder 
vermeld, stemt in zijn bewerking van de Kluwer-uitgave Burgerlijke 
Rechtsvordering ook op dit onderdeel met het gewijzigd ontwerp in, 
evenals E. Wijtema en W. Nieuwenhuysen in hun eerder genoemd artikel. 

Ik ben na hernieuwde afweging van de voor- en nadelen, verbonden aan 
deze bepaling, tot de overtuiging gekomen dat het advies van de meerderheid 
van de Staatscommissie de voorkeur verdient en dat derhalve artikel 207a, 
eerste lid, dient te worden gehandhaafd. Al onderschrijf ik dat schrapping 
van die bepaling de rechter in staat zou stellen in vrijheid het voorhanden 
bewijsmateriaal te waarderen, ik acht het, mede in verband met de in het 
N.V.v.R.-rapport ten aanzien van de geloofwaardigheid van de partij-getuige 
geuite bedenkingen, onjuist het in voornoemd artikel vastgelegde beginsel 
te verlaten. Ook ik ben van oordeel dat het te ver zou gaan het mogelijk te 
maken dat in die gevallen waarin voor betwiste en te bewijzen stellingen 
van een partij-getuige geen enkel ander bewijs voorhanden is, toch het 
bewijs of tegenbewijs geleverd zou kunnen worden geacht uitsluitend op 
grond van de getuige-verklaring van één partij. Nog afgezien van de 
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omstandigheid dat door die bepaling ook een rem wordt gezet op (een 
eventueel bestaande neiging tot) minder verantwoord procederen en een 
eventueel bij een partij-getuige bestaande neiging tot het afleggen van een 
onjuiste verklaring om de uitslag van de procedure in zijn voordeel te doen 
uitvallen, ben ik van oordeel dat in voornoemde gevallen een wettelijke 
beperking aan de bewijskracht van die verklaring dient te worden gesteld 
in verband met het directe belang dat partijen hebben bij de uitslag van de 
procedure. Aldus wordt de rechter in bovengenoemde gevallen, waarin de 
verklaringen van partijen lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan, ook 
houvast en richtsnoer geboden om via wettelijke regels van bewijslastver-
deling en bewijswaardering tot een gemotiveerde uitspraak te kunnen 
komen. Uiteindelijk dient naar mijn oordeel het beginsel aanvaard te 
worden dat men het risico dient te dragen dat men rechten bezit waarvoor 
ieder bewijs ontbreekt. De gronden vóór handhaving van de in artikel 207a, 
eerste lid opgenomen beperking van de bewijskracht van de partij-getuige-
verklaring, acht ik bij afweging van de in het geding zijnde belangen van 
doorslaggevende betekenis, ook al heeft dit ten gevolge dat niet in alle 
gevallen van bewijsnood uitkomst kan worden geboden. Daarbij moet 
overigens niet uit het oog worden verloren dat deze beperking (in de 
waardering) van de bewijskracht niet van toepassing is wanneer reeds enig 
ander bewijs voorhanden is. Het is aan de rechter overgelaten bij de 
afweging en waardering van alle bewijsmateriaal dat in het geding ter 
beschikking is gekomen, te beslissen óf in het gegeven geval al dan niet 
reeds enig ander bewijs voor de te bewijzen feiten waar de verklaring 
betrekking op heeft, voorhanden is. Daarbij dient ervan te worden uitgegaan 
dat de rechter, zoals dat ook in andere gevallen van bewijswaardering geldt, 
binnen de wettelijke grenzen van het bewijsrecht, een ruime mate van 
vrijheid heeft om te beoordelen of en wanneer zulks het geval is. Zo 
behoeft naar mijn oordeel niet te gelden dat ieder onderdeel van de 
desbetreffende verklaring door aanvullend bewijs geschraagd wordt: het 
gaat erom dat de aanvullende bewijzen zodanig sterk zijn en zodanige 
essentiële punten betreffen, dat zij de overige delen van de verklaring 
voldoende geloofwaardig maken. De rechter zal deze beslissing uiteraard 
behoorlijk moeten motiveren, juist zoals dat ook in het huidige recht het 
geval is wanneer de rechter moet beslissen of het voorhanden bewijsmate-
riaal voldoende geacht moet worden voor het opdragen van een aanvullende 
eed. Ik acht dan ook bepaald onjuist de in het N.V.v.R.-rapport (blz. 6 onder 
d) geuite veronderstelling, dat het «een illusie zou zijn te menen dat de 
verklaring van een partij als getuige niet tot het bewijs van het probandum 
in haar voordeel zou meewerken wanneer de verklaring niet een aanvulling 
vormt op onvolledig bewijs, omdat iedere getuige-verklaring waarvan 
proces-verbaal is opgemaakt en tot de processtukken behoort, ook ongewild 
de rechter beïnvloedt, zeker als er geen tegenbewijs is». Een dergelijke 
veronderstelling wordt ook niet nader geadstrueerd; de in dit verband 
aangehaalde conclusie van A. G. Remmelink bij H.R. 18 april 1978, N.J. 
1978,365, betrof overigens een niet vergelijkbaar geval van (in een strafzaak) 
langs ongeoorloofde weg - dus onrechtmatig - verkregen bewijsmateriaal, 
terwijl hier sprake is van bewijsmateriaal dat weliswaar slechts als aanvullend 
bewijs kan dienen, maar niet in beginsel als ondeugdelijk wordt beschouwd. 

Overigens kan naar mijn oordeel de beantwoording van de vraag of en in 
welke gevallen er sprake van is dat een door de partij-getuige afgelegde 
verklaring bewijs te zijnen voordele oplevert, het beste aan de rechter 
worden overgelaten. Deze kan, rekening houdend met alle omstandigheden 
en met inachtneming van de in de bewijsopdracht uitgedrukte bewijslast-
verdeling beoordelen of zulks al dan niet het geval is. De rechter heeft ook 
bij deze beoordeling binnen de grenzen van het wettelijk bewijsrecht, een 
ruime mate van vrijheid naar bevind van zaken te beslissen. 

Ik meen met het bovenstaande de in het nader voorlopig verslag met 
betrekking tot de toelating van partijen als getuigen gestelde vragen en 
opmerkingen van fundamentele aard te hebben beantwoord. Hierna zal ik 
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ingaan op nog resterende opmerkingen over dit onderwerp in het algemene 
deel van het nader voorlopig verslag, die grotendeels van formele aard zijn 
en betrekking hebben op de modaliteiten van het partij-getuigenverhoor. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben in dit verband allereerst 
de vraag gesteld of wellicht aan de bezwaren van de N.V.v.R. - voorzover 
deze een toename van het aantal vruchteloze getuigenverhoren verwacht, 
hetgeen zou leiden tot verlenging van de procedures, tot kostenverhoging 
en tot verdere overbelasting van de rechterlijke macht - zou kunnen 
worden tegemoet gekomen, 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. De leden vroegen 
vervolgens of het geen voorkeur zou verdienen het getuigenverhoor in het 
algemeente regelen overeenkomstig het deskundigenverhoor (artikel 215), 
dat wil zeggen de rechter kan op verzoek van een der partijen of ambtshalve 
een verhoor van partijen bevelen. Aldus zouden, volgens deze leden, 
overbodig geachte getuigenverhoren kunnen worden vermeden, waardoor 
kosten en tijd bespaard zouden worden. Ook de leden van de R.P.F.-fractie 
hebben in soortgelijke zin concrete opmerkingen gemaakt. Deze leden 
zagen als bezwaar dat (volgens hen) door de nieuwe regeling in vrijwel alle 
gedingen getuigenverhoor zal plaatsvinden, ook als er geen andere 
getuigen dan de partijen zelf zijn. Zij achtten deze extra belasting voor het 
toch al overbezette justitiële apparaat ongewenst. Voorts merkten deze 
leden op met zorg geconstateerd te hebben dat in het gewijzigd proces, 
waarmede naar ik aanneem gewijzigd ontwerp is bedoeld, zonder opgave 
van redenen een getuigenverhoor tijdens aanhangig geding geëist kan 
worden. Volgens deze leden zou de rechter hierdoor vrijwel altijd het 
verhoor moeten toestaan, zonder dat hij een juiste afweging kan maken. De 
leden van de overige fracties die wel in het algemeen een reactie hebben 
gevraagd op de algemene beschouwingen in het N.V.v.R.-rapport, hebben 
geen specifieke opmerkingen in genoemde zin gemaakt. 

Ter beantwoording van de hierboven vermelde vragen en opmerkingen 
zou ik in de eerste plaats willen aanvoeren dat ik de in het N.V.v.R.-rapport 
uitgedrukte vrees dat door de invoering van de mogelijkheid tot het horen 
van de procespartij als getuige het aantal procedures en het aantal getui-
genverhoren zal toenemen slechts zeer ten dele kan delen. Met de Staats-
commissie (blz. 7 van het advies) ben ik van mening dat de gevallen waarin 
een procespartij een proces dat zij thans niet aandurft, voortaan wél zal 
aandurven, alleen omdat zij verwacht het te zullen winnen op grond van 
haar eigen getuigenverklaring, niet zó talrijk zijn, vooral in aanmerking 
genomen dat die verklaring volgens artikel 207a geen bewijs te haren 
voordele kan opleveren, tenzij zij strekt ter aanvulling van onvolledig 
bewijs. In het N.O.A.-rapport (blz. 16/17, nrs. 19 en 21) wordt evenzo 
opgemerkt dat naar de stellige overtuiging van de adviescommissie 
ontkend moet worden dat een belangrijke toename van het aantal procedu-
res, omdat partijen meer dan tot nu toe het risico van een procedure 
aandurven, omdat men vertrouwt op de eigen verklaring als getuige, tot de 
reële mogelijkheden behoort. Men wijst er in dit verband op dat de gevallen, 
waarin de beslissing van een zaak van een partijverklaring alleen afhankelijk 
zijn niet talrijk zijn, en dat reeds daarom bij invoering van het nieuwe 
bewijsrecht, geen zaken «te wachten» staan, die onder het geldende recht 
niet aangedurfd zijn. Daar wordt nog aan toegevoegd dat de vrees van 
toename ook daarom ongegrond lijkt, omdat de praktijkervaring - aldus 
het N.O.A.-rapport - leert dat een partij, die overtuigd is van zijn gelijk, ook 
al kent hij het bewijsrisico en zijn - nu nog geldende - eigen onbekwaamheid 
om te getuigen zich daardoor veelal niet laat weerhouden om een procedure 
te beginnen. Ook wijst het N.O.A.-rapport er op dat dient te worden 
bedacht dat ook voor de partij-getuige geldt dat de getuigeverklaring alleen 
van belang is voor hetgeen aan de getuige uit eigen waarneming bekend is 
(artikel 187). Ik kan mij ook met deze argumentatie verenigen en meen 
daarom dat slechts in beperkte mate toename van het aantal procedures 
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respectievelijk enquêtes ten gevolge van de invoering van artikel 187a is te 
verwachten. 

Desalniettemin heb ik mij, naar aanleiding van de hieromtrent in het 
nader voorlopig verslag gestelde vragen en opmerkingen, opnieuw 
beraden over de vraag of het mogelijk zou zijn, met behoud van de in het 
gewijzigd ontwerp voorgestelde toelating van partijen als getuigen, 
oplossingen te creëren waardoor de in het N.V.v.R.-rapport geuite vrees 
zou kunnen worden weggenomen. Ik heb mij daarbij onder meer beraden 
over de hierboven reeds geciteerde vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie 
of het wenselijk zou zijn die toelating afhankelijk te stellen van een door de 
rechter te verlenen goedkeuring. Een dergelijke mogelijkheid wordt ook 
gesignaleerd in het N.V.v.R.-rapport (blz. 14), onder verwijzing naar Pos 
(N.J.B. 1974, blz. 193 e.v.) - die eveneens (als tussentijdse oplossing) heeft 
voorgesteld de beslissing over het al dan niet horen van partijen als 
getuige aan de rechter over te laten - en Beekhuis (Van Opstall-bundel 
1972), die dit voorstel als te ver gaand bestrijdt. Beekhuis voert daartoe 
onder meer aan dat de rechter, wanneer hij eenmaal een getuigenverhoor 
heeft bevolen (waartoe hij, mits aan de daartoe in artikel 189 gestelde 
voorwaarden is voldaan, verplicht is indien partijen of slechts een partij 
zulks verlangt), het in strijd zou zijn met de partij-autonomie wanneer de 
rechter dan ook nog zou mogen beslissen, dat bepaalde personen (i.c. 
partijen) niet als getuige mogen worden voorgebracht; in zoverre behoort 
zijns inziens de rechter lijdelijk te zijn. Bovendien wijst Beekhuis erop dat 
niet duidelijk is - en Pos dat ook niet aangeeft - welke maatstaven voor een 
dergelijke beslissing zouden moeten gelden. 

Ook de Staatscommissie heeft zich beraden over de mogelijkheid het 
horen van partijen als getuigen van de toestemming van de rechter 
afhankelijk te maken (blz. 9, nummer 10 van het advies). Zij wijst eveneens 
een dergelijke oplossing van de hand indien het de rechter vrij zou staan 
geheel naar eigen goeddunken die toestemming te weigeren, omdat dat 
teveel afbreuk zou doen aan de autonomie die aan partijen moet worden 
toegekend bij de bewijslevering. Ik kan mij met dat standpunt geheel 
verenigen. De Staatscommissie heeft vervolgens nog onderzocht of een 
geclausuleerde weigeringsbevoegdheid van de rechter een aanvaardbare 
beperking van de mogelijkheid partijen als getuigen te horen zou kunnen 
inhouden. Zij heeft daarbij overwogen een beperking in dier voege dat de 
rechter mag weigeren een procespartij als getuige te horen, tenzij beide 
partijen het horen van die procespartij hebben verzocht of de als getuige te 
horen procespartij door die weigering zou worden beroofd van haar enige 
mogelijkheid de betwiste feiten te bewijzen, of zij daardoor ten opzichte 
van haar wederpartij in een positie van ongelijkheid zou worden gebracht. 
De Staatscommissie acht echter in meerderheid een op deze wijze geclau-
suleerde weigeringsbevoegdheid (waarbij enigszins is ingehaakt op de aan 
het slot van het N.V.v.R.-rapport (blz. 17, laatste regels) gedane suggestie) 
niet aanbevelenswaardig. Bovendien, aldus de Staatscommissie, is zij 
technisch moeilijk te verwezenlijken, omdat de rechter immers dikwijls 
eerst na het horen van de getuigen zal kunnen beoordelen óf zich een 
positie van rechtsongelijkheid of een geval van bewijsnood heeft voorge-
daan. Wel kan de rechter dan nog beoordelen of de verklaring van de 
partij-getuige in verband met de beperking van artikel 207a mee mag 
wegen, en zo ja, of zij geloof verdient. 

Ik kan mij, na hernieuwde afweging van de hierbij aan de orde komende 
problematiek, met deze beschouwingen van de Staatscommissie geheel 
verenigen en ben derhalve met de meerderheid van de Staatscommissie 
tot de conclusie gekomen dat ook een geclausuleerde weigeringsbevoegd-
heid van de rechter in genoemde zin geen aanbeveling verdient. De 
hierboven geciteerde vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie of het 
wenselijk is om, afgezien van een speciaal op het partij-getuigenverhoor 
gerichte beperkingsbevoegdheid, het getuigenverhoor in het algemeen 
afhankelijk te stellen van toelating door de rechter, meen ik eveneens 
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ontkennend te moeten beantwoorden. Ook en juist een weigeringsbevoegd-
heid ten aanzien van het getuigenverhoor in het algemeen zou al te zeer 
ingaan tegen het beginsel van de partij-autonomie. De rechter behoort in 
zoverre lijdelijk te zijn, mede in verband met het streven om zoveel mogelijk 
bewijsmateriaal toe te laten. Indien (en mits) een partij overeenkomstig 
artikel 189, eerste lid, ten aanzien van een door de wederpartij betwist feit, 
dat, indien bewezen, voor de beslissing ter zake dienende kan zijn, uitdruk-
kelijk bewijs door middel van getuigen heeft aangeboden,dan mag dit niet 
door de rechter worden gepasseerd. Ook hier geldt bovendien dat geen 
rechtens relevante, materieelrechtelijke en technisch-hanteerbare maatsta-
ven zijn te vinden welke voor een dergelijke beslissing zouden moeten 
gelden. Met het bovenstaande zijn naar ik meen ook de hierboven reeds in 
dit verband geciteerde opmerkingen van de leden van de R.P.F.-fractie 
voldoende beantwoord. 

Tenslotte hebben de leden van de P.v.d.A.-fractie nog de vraag gesteld of 
denkbaar is dat, naar analogie van de in dit wetsontwerp (en de Wet van 25 
januari 1984, Stb. 19) voorgestelde afschaffing van de deskundigeneed, ook 
de getuigeneed afgeschaft of drastisch beperkt zou kunnen worden, ten 
einde de werkdruk op het terrein van de rechtspraak te verlichten. Ik merk 
naar aanleiding van die vraag op dat, nog afgezien van de hierboven reeds 
aangevoerde materiële gronden voor handhaving van het vereiste van de 
getuigeneed deze beëdiging geen tijdrovende aangelegenheid is, omdat zij 
plaats vindt bij de aanvang van het getuigenverhoor. De eedsaflegging 
heeft derhalve geen invloed op de werklast. 

Voor wat betreft het voorstel het verhoor van partijen als getuigen toe te 
laten, hebben de leden van de fractie van D'66 nog - subsidiair - opgemerkt 
dat het hun wenselijk voorkwam om dit verhoor te laten voorafgaan aan de 
gewone getuigenverhoren. Zij hebben deze suggestie gedaan omdat huns 
inziens een procespartij die weet wat haar getuigen in haar voordeel 
hebben verklaard, in de verleiding zou komen zich hierbij zonder meer aan 
te sluiten. Onder verwijzing naar de in gelijke zin in het N.V.R.-rapport (blz. 
6 onder b, en blz. 16, tweede alinea van de samenvatting) geuite bedenkingen, 
hebben ook de leden van de S.G.P.-fractie naar mijn standpunt in deze 
gevraagd. 

In antwoord op voornoemde suggestie merk ik op dat ik het niet gewenst 
acht in dit opzicht een bijzondere regeling in de wet op te nemen, en ook 
hier de waardering van alle omstandigheden van het geval zou willen 
overlaten aan de rechter. Ik deel derhalve volledig de in het N.O.A.-rapport 
(blz. 18/19, onder nr. 23) getrokken slotsom. Ook mij komt het niet gerecht-
vaardigd voor een partij, die zelf (eventueel) zal getuigen, te beletten de 
getuigenverhoren bij te wonen. Zoals in het N.O.A.-rapport terecht wordt 
betoogd, zou het ook te ver gaan te bepalen dat de partij als eerste getuige 
moet worden gehoord, op straffe van verval van het recht daartoe, omdat 
dit er eerder toe zou leiden dat iedere partij - zekerheidshalve - zich maar 
als getuige laat horen. Bovendien zou een dergelijke bepaling de rechter 
beperken in zijn mogelijkheid de betrokken partij nu juist naar aanleiding 
van de verklaring van andere getuigen te ondervragen (artikel 201 gewijzigd 
ontwerp). Ik zou daar nog bij willen aantekenen dat indien eerder gehoorde 
andere getuigen overeenkomstig hun eigen waarneming een voor de 
bewijsplichtige partij gunstig uitvallende verklaring omtrent te bewijzen 
feiten hebben afgelegd, weinig aannemelijk is dat er desalniettemin sprake 
zou zijn van een situatie waarin de feiten zich in werkelijkheid anders 
hebben voorgedaan en deze partij, later als getuige gehoord, om die reden 
een «aangepaste» verklaring zou afleggen als hij de verklaring van voor-
noemde getuigen onder ede bevestigt. Blijken daarentegen eerder gehoorde 
andere getuigen, anders dan de later als getuige gehoorde partij had 
verwacht, een verklaring in ongunstige zin te hebben afgelegd, dan kan het 
niet bezwaarlijk worden geacht wanneer deze partij zijn verklaring, over-
eenkomstig de werkelijke toedracht van de in het probandum vervatte 
feiten, alsnog daaraan «aanpast». 
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In verband met het voorstel partijen als getuigen te horen, hebben de 
leden van de S.G.P.-fractie - anders dan de leden van de overige fracties, 
er hun teleurstelling over uitsprekend dat ook de gerechtelijke aanvullende 
eed en de deskundige-eed in het gewijzigd ontwerp worden geschrapt -
mij verzocht te willen ingaan op de vraag wat de achtergrond is van het 
terugdringen van de eed in het proces-(bewijsrecht), waarbij zij een 
passage uit het N.V.v.R.-rapport hebben geciteerd, waarin wordt betoogd 
dat aan de eed (belofte) niet meer dezelfde waarde wordt toegekend als 
vroeger het geval was. Deze vraag is reeds hierboven beantwoord, doch in 
dit verband zij nog opgemerkt dat voor wat betreft het horen van partijen 
als getuigen, mijns inziens van een terugdringing van de eed geen sprake 
is, omdat in het gewijzigd ontwerp voorgesteld wordt partijen onder ede 
(belofte) te horen en zulks op ruimere schaal dan bij de gerechtelijke 
aanvullende eed het geval is. Overigens blijken ook deze leden het evenmin 
als de leden van de overige fracties te betreuren dat ook de beslissende 
eed zal gaan verdwijnen. De overige vragen van de leden van de S.G.P.-fractie 
over de door de overheid in te nemen houding indien de beschouwingen 
van de werkgroep over de eed door mij zouden worden gedeeld (blz. 12/13 
bovenaan van het nader voorlopig verslag) vergen naar mijn mening geen 
beantwoording meer, gelet op het hieromtrent eerder door mij gehouden 
betoog. 

In nauwe aansluiting op het door de leden van de fractie van de V.V.D., in 
overeenstemming met het N.V.v.R.-rapport, ingenomen standpunt met 
betrekking tot het horen van partijen als getuigen, hebben deze leden in het 
algemeen gedeelte van het nader voorlopig verslag, een uitvoerige 
uiteenzetting gegeven over de comparitie van partijen. Ik ben op die 
beschouwingen reeds uitvoerig ingegaan, doch zou als sluitstuk daaromtrent 
nog het volgende willen opmerken. Ik constateer in de eerste plaats dat de 
leden van deze fractie, evenmin overigens als zulks in het N.V.v.R.-rapport 
het geval is, aan hun beschouwingen over de regeling in het Duitse 
procesrecht met betrekking tot het horen van partijen als getuigen (de 
zogenaamde «Parteivernehmung», welke zowel (eerst) onbeëdigd als 
(later) ook beëdigd kan plaatsvinden) bij welke regeling volgens de leden 
van deze fractie zou moeten worden aangeknoopt, geen consequenties 
verbinden in relatie tot het door hen bepleite informele verhoor van 
partijen als getuige, ter gelegenheid van de comparitie. Géén van de in het 
Duise systeem van partij-getuigenverhoor voorkomende en door deze 
leden geciteerde formele beperkingen dient blijkbaar naar hun mening te 
worden overgenomen voor het door hen bepleite min of meer informele 
verhoor. Ik acht dit betoog - uitgaande van de gedachtengang van deze 
leden - in zoverre dan ook niet geheel consistent, noch ook doeltreffend. 
Niet valt immers in te zien waarom deze beperkingen, indien juist, niet ook 
in zekere mate hun weerslag zouden moeten vinden in het door deze leden 
voorgestelde systeem van partij-getuigenverhoor. De aan het slot van dit 
betoog (blz. 6, derde alinea van het nader voorlopig verslag) in navolging 
van het N.V.v.R.-rapport (blz. 17, slot) gedane suggestie te bepalen 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», acht ik om bovenge-
noemde redenen dan ook niet juist geplaatst; het gaat hier niet om een 
inlichtingencomparitie, maar om een partij-getuigenverhoor. Voor verplicht-
stelling van de comparitie van partijen bestaat ook uit dien hoofde geen 
aanleiding. Overigens zouden (soortgelijke) beperkingen als in de Duitse 
regeling voorkomen, niet passen in het in het gewijzigd ontwerp verkozen 
systeem partijen als «gewone» getuigen te horen. Bovendien zouden 
dergelijke beperkingen, naar mijn oordeel, kunnen leiden tot niet geheel 
overzienbare ook technische complicaties, waardoor naar mijn overtuiging 
nodeloos afbreuk zou worden gedaan aan het streven in het burgerlijk 
geding de rechtsbedeling zoveel mogelijk op basis van materiële waarheids-
vinding te doen plaatsvinden. 
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Ter vermijding van misverstand merk ik in verband met het vorenstaande 
op dat ik het ook overigens niet gewenst acht de rechter te verplichten een 
comparitie van partijen te bevelen. En dit ook niet indien een partij dan wel 
beide partijen daarom verzoeken, zoals door de leden van de V.V.D.-fractie 
en de leden van de D'66-fractie wordt voorgesteld. Hoezeer ik ook, zoals uit 
het voorafgaande blijkt, onderschrijf dat de comparitie van partijen tot het 
geven van inlichtingen in veel gevallen van nut kan zijn tot vereenvoudiging 
en versnelling van de procedure, het zou te ver voeren de rechter daartoe 
te verplichten. Ik deel dan ook in dit opzicht volledig het standpunt van 
mijn ambtsvoorganger, zoals dit o.m. is verwoord in de memorie van 
antwoord op artikel 228. Dit standpunt komt er, kort samengevat, op neer 
dat het juister is dat uiteindelijk aan de rechter wordt overgelaten om 
afhankelijk van de omstandigheden van het geding, te beoordelen of hij 
een comparitie van partijen al dan niet nuttig acht en wanneer die eventuele 
comparitie zal dienen te worden gehouden. Ik moge kortheidshalve naar 
die uiteenzetting verwijzen. 

Ik teken daarbij overigens aan dat de leden van de V.V.D.-fractie voor wat 
betreft de zgn. programmeringscomparitie in verband met deskundigenbe-
richt, om soortgelijke redenen als hierboven aangevoerd met betrekking tot 
de comparitie in het algemeen, volledig blijken te kunnen onderschrijven 
dat een dergelijke comparitie niet dwingend behoort te worden voorge-
schreven. 

Tenslotte wil ik in dit verband niet onvermeld laten dat ik mij, buiten het 
kader van dit wetsontwerp, nader beraad over de vraag hoe, met behoud 
van voormeld uitgangspunt, zoveel mogelijk kan worden bevorderd dat 
een comparitie van partijen in daartoe geëigende gevallen in een zo vroeg 
mogelijk stadium van het geding plaatsvindt. Mocht dit beraad tot positieve 
conclusies leiden, dan zullen daartoe strekkende wetsvoorstellen in een 
afzonderlijk wetsontwerp worden voorbereid. Dit mede om te voorkomen 
dat de verdere behandeling van het onderhavige wetsontwerp door de 
opneming van weer nieuwe voorstellen zou worden vertraagd. 

In het kader van een betoog over de lijdelijkheid van de rechter hebben 
de leden van de V.V.D.-fractie voorts te kennen gegeven dat zij zich geheel 
konden verenigen met de in dit wetsontwerp voorgestelde regeling 
betreffende het inwinnen van inlichtingen omtrent toepasselijk geacht 
buitenlands recht. Die regeling is geënt op de Europese Overeenkomst, 
gesloten op 7 juni 1968, welke overeenkomst voorziet in onderlinge hulp 
tussen de aangesloten staten, juist op het gebied van het geven van 
informaties over van toepassing zijnd vreemd recht. In dit verband hebben 
deze leden er terecht op gewezen dat de rechter niet, zoals in de memorie 
van antwoord was gesteld, de keuze heeft, maar ingevolge artikel 151 en 
artikel 429t, lid 2, Rv. ter uitvoering van die overeenkomst in de wetgeving 
opgenomen, verplicht is partijen gelegenheid te geven zich over de 
verkregen inlichtingen uit te laten. Naar aanleiding van hetgeen deze leden 
vervolgens met betrekking tot het verkrijgen van inlichtingen over het recht 
van niet bij de Europese Overeenkomst aangesloten landen nog hebben 
aangevoerd, merk ik op dat naar mijn oordeel aan de rechter kan worden 
overgelaten te beoordelen of en in hoeverre analoge toepassing van 
bepalingen, zoals artikelen 151 en 429t Rv., gewenst is. Overigens hebben 
deze leden terecht opgemerkt dat er geen bepaalde procedures voor het 
verkrijgen en het behandelen van die inlichtingen behoren te worden 
voorgeschreven. 

De leden van deze fractie hebben voorts, zich overigens akkoord verklarend 
met de regeling van het deskundigenbericht, voorgesteld artikel 217, vijfde 
lid, nader te preciseren. In de eerste plaats stellen zij voor dat een partij die 
bij het onderzoek van deskundigen opmerkingen maakt aan het adres van 
de deskundigen of verzoeken doet, tegelijkertijd de wederpartij daarvan in 
kennis dient te stellen. Eenzelfde verplichting zou moeten gelden voor de 
deskundige die tot een partij opmerkingen richt of haar een verzoek doet. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 10377, nr. 13 20 



Daarnaast wensen deze leden geregeld te zien dat de griffier (ambtshalve) 
aan partijen een afschrift van het ontvangen deskundigenbericht toezendt, 
terwijl zij tevens geregeld willen zien wie belast is met de toezending van 
het vonnis of de beschikking aan de benoemde deskundigen. Met de twee 
laatstgenoemde voorstellen dan wel suggesties kan ik mij verenigen, in 
verband waarmede bij nota van wijziging dienovereenkomstige voorstellen 
tot aanvulling van artikel 215 resp. tot wijziging van artikel 218 worden 
gedaan. Voor wat betreft eerstgenoemde voorstellen merk ik op dat ik 
begrip heb voor de daaraan ten grondslag liggende gedachte dat de 
objectiviteit van het uit te brengen deskundigenbericht zoveel mogelijk 
moet worden gewaarborgd, en zoveel mogelijk voorkomen moet worden 
dat de deskundigen eenzijdig door een partij zouden worden voorgelicht. 
Nadere regeling en uitwerking van de verplichtingen van deskundigen ten 
opzichte van partijen resp. van de verplichtingen van partijen ten opzichte 
van elkaar bergt echter onbedoeld het gevaar in zich dat de deskundigen in 
hun onderzoek al te zeer zouden kunnen worden belemmerd. Het zou 
kunnen leiden tot vertraging van het deskundigenonderzoek zonder dat 
daartoe noodzaak bestaat. 

De wettelijke regeling is immers zo opgezet dat partijen in de gelegenheid 
moeten worden gesteld bij dit onderzoek desgewenst verzoeken te doen 
resp. opmerkingen te richten tot de deskundigen. Dit impliceert dat, in het 
bijzonder wanneer er sprake is van een feitelijke verrichting van desku ndigen 
in het kader van het bevolen onderzoek - bijv. een plaatsopneming of 
bezichtiging - , partijen in de gelegenheid moeten worden gesteld die 
verrichting bij te wonen. Als bij die gelegenheid door een partij opmerkingen 
worden gericht tot respectievelijk verzoeken worden gedaan aan deskundi-
gen of omgekeerd, dan is de wederpartij daarvan automatisch op de 
hoogte. Verzuimt echter de wederpartij de desbetreffende verrichting bij te 
wonen, dan zou het naar mijn oordeel te ver voeren van de deskundigen 
dan wel partij te verlangen dat zij de wederpartij van deze verzoeken resp. 
opmerkingen na afloop van die verrichting in kennis stellen. Dit zou voor 
die wederpartij bovendien aanleiding kunnen zijn alsnog, vertraagd, te 
reageren op een en ander, waardoor vervolgens deskundigen zich weer 
genoodzaakt zouden kunnen voelen hetzij een herhaling van die verrichting 
hetzij een aanvullende zitting ter «bespreking» van de reeds plaats gehad 
hebbende verrichting te (doen) arrangeren. Ook zou opneming van een 
dergelijke verplichting er toe kunnen leiden dat de prikkel voor partijen 
wordt weggenomen om bij een bevolen onderzoek aanwezig te zijn, omdat 
men de eventuele nadelige gevolgen van dit verzuim dan later nog zou 
kunnen herstellen. Zou men daarnaast gaan voorschrijven dat een soortge-
lijke informatieplicht van hetzij deskundigen hetzij een partij ook geldt 
indien buiten het kader van een feitelijke onderzoeksverrichting (waarbij 
beide partijen aanwezig kunnen zijn) tijdens het onderzoek van deskundigen 
verzoeken of opmerkingen worden gedaan of gemaakt door een partij aan 
deskundigen of omgekeerd, dan loopt men evenzeer gevaar dit onderzoek 
te gaan belemmeren en te vertragen in plaats van het te bevorderen. Naar 
mijn oordeel dient aan de deskundigen de nodige vrijheid en zelfstandigheid 
te worden gelaten om het onderzoek, waarvoor zij immers verantwoordelijk 
zijn, op de hun best voorkomende wijze te verrichten. Daarbij is het 
vertrouwen gewettigd dat deskundigen, ook wanneer zij buiten het kader 
van een feitelijke onderzoeksverrichting dooreen partij met relevante 
verzoeken of opmerkingen benaderd worden dan wel zelf daartoe overgaan, 
niet zullen nalaten de wederpartij daarvan in kennis te stellen en zonodig 
om commentaar te vragen. Om al deze redenen ben ik van oordeel dat het 
de voorkeur verdient de gang van zaken bij het deskundigenonderzoek niet 
verder te formaliseren en geen informatieplicht als door deze leden wordt 
voorgesteld, aan deskundigen op te leggen. Wel acht ik het gewenst door 
een uitdrukkelijke bepaling zeker te stellen dat wanneer een partij - in 
welke fase van het onderzoek ook- schriftelijke opmerkingen doet toekomen 
aan deskundigen, hij verplicht is gelijktijdig een afschrift daarvan aan de 
wederpartij ter hand te stellen of toe te zenden. 
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De leden van de D'66-fractie hebben in het algemene deel van het nader 
voorlopig verslag enige opmerkingen gemaakt over artikel 179, tweede lid, 
en hebben in verband daarmede de vraag gesteld of het niet aanbeveling 
verdient de in dat artikel neergelegde vrije bewijskracht van bewijsmiddelen 
op de door deze leden aangegeven wijze te beperken. Ik geef er de voorkeur 
aan deze opmerkingen, evenals andere opmerkingen over dit artikel van de 
V.V.D.-fractie, in het bijzondere deel van deze nadere memorie van antwoord 
te beantwoorden. De leden van de S.G.P.-fractie, die hebben aangegeven 
zich in zijn algemeenheid goed te kunnen vinden in de door mijn ambts-
voorganger gegeven antwoorden, hebben terecht gewezen op een tekstuele 
onduidelijkheid op blz. 22 van de memorie van antwoord, waar een 
gedeelte van de eerste en tweede zin van de tweede alinea abusievelijk is 
weggevallen. Deze alinea moet als volgt worden gelezen: 

«De afwijkingen van de overigens met betrekking tot het getuigenbewijs 
geldende regelen zijn te vinden in de voorgestelde artikelen 195,196, 201 
en 207a. Zij vinden haar grond» etc. 

De leden van deze fractie hebben voorts, in verband met de opmerking 
op blz. 22 van de memorie van antwoord dat op het zwijgen van de getuige 
die tevens partij is niet de sanctie van gijzeling is gesteld, de vraag gesteld 
of ondanks de 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 kan worden dat gijzeling van weigerachtige getuigen, als 
zijnde schending van een wettelijke verplichting, toegelaten is. Deze vraag 
wordt bevestigend beantwoord: voormeld Protocol heeft voor wat betreft 
de beperking van de mogelijkheid van gijzeling uitsluitend betrekking op 
gijzeling wegens de niet-nakoming van contractuele verplichtingen. 

Aan het slot van hun beschouwingen over de in het gewijzigd ontwerp 
van wet opgenomen mogelijkheid om partijen onder ede als getuigen te 
horen, hebben voornoemde leden de vraag gesteld of de in verband 
daarmede voorgestelde afschaffing van het verhoor op vraagpunten wel 
geheel kan worden vervangen door de comparitie van partijen. Zij wezen 
daarbij op de omstandigheid dat de rechter de bevoegdheid heeft een 
verzoek om een comparitie te houden niet in te willigen, terwijl door een 
verhoor of vraagpunten - aldus deze leden - een partij gedwongen kan 
worden zich over vraagpunten betreffende relevante feiten uit te laten. 

In antwoord op deze vraag zou ik in de eerste plaats willen opmerken dat 
in het oorspronkelijke wetsontwerp, zoals dit in de Tweede Kamer werd 
ingediend, het verhoor op vraagpunten, thans geregeld in de artikelen 
237-246 Rv., niet werd overgenomen, omdat dit verhoor stamt uit een tijd 
waarin de «lijdelijkheid» van de rechter als onaantastbaar gold. Dit verhoor 
dat uitsluitend plaatsvindt op verzoek van een partij en ten doel heeft op 
basis van vooraf door de wederpartij opgestelde vraagpunten erkentenissen 
te verkrijgen, heeft een formeel en eenzijdig karakter, zodat het weinig 
geschikt is om het partijverhoor als bewijsmiddel tot zijn recht te laten 
komen. Nu het verhoor van artikel 19a Rv. zich heeft ontwikkeld in de zin 
van een mondelinge behandeling, die de rechter ook ambtshalve kan 
gelasten, is daarnaast het behoud van het verhoor op vraagpunten onnodig 
en ongewenst. De omstandigheid dat de rechter niet verplicht is een 
comparitie van partijen te bevelen doet aan de juistheid van voormelde 
constatering naar mijn oordeel niet af en kan niet een argument opleveren 
voor handhaving van het verhoor op vraagpunten. Dit te meer niet nu 
enerzijds in de praktijk de meeste rechtbanken reeds in vele gevallen 
comparities van partijen plegen te bevelen, en anderzijds uit de jurisprudentie 
blijkt dat de rechter de bevoegdheid wordt toegekend om in bepaalde 
gevallen het verzoek tot een verhoor op vraagpunten af te wijzen. Zo werd 
bijvoorbeeld reeds bij arrest van 7 januari 1916 (N.J. 1916, 464, W. 9954) 
door de Hoge Raad overwogen dat de rechter na onderzoek der vraagpunten 
het verzoek geheel mag afwijzen indien hij daartoe termen vindt, en zo in 
alle gevallen waarin het naar zijn oordeel nutteloos zou zijn. Overigens 
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wordt ook door het voorstel de partij-getuigeverklaring mogelijk te maken, 
de mogelijkheid van partijverhoor nog verder verruimd, zodat ook uit dien 
hoofde handhaving van het verhoor op vraagpunten onnodig en ongewenst 
voorkomt. 

De leden van R.P.F.-fractie hebben naast opmerkingen over het door hen 
betreurde voorstel tot schrapping van de regel dat partijen niet als getuige 
kunnen worden gehoord, welke opmerkingen reeds in het voorafgaande 
zijn beantwoord, nog opgemerkt dat zij tegen het vervallen van de bepaling 
van onbekwaamheid van echtgenote en naaste verwanten als getuige 
soortgelijke bezwaren hadden als tegen de partij-getuige. Ik ben evenwel 
van oordeel dat op de in de memorie van toelichting (algemene beschou-
wingen, nr. 6, blz. 10, linkerkolom) aangegeven gronden deze beperking 
van de mogelijkheid van getuigenverhoor niet gehandhaafd dient te 
blijven. Overigens zullen voornoemde personen zich overeenkomstig 
artikel 188 van het afleggen van getuigenis kunnen verschonen en zal de 
rechter in voorkomende gevallen hen zo nodig uitdrukkelijk op die moge-
lijkheid kunnen wijzen, zodat zij ook op die manier nog eens van het belang 
en het risico van het afleggen van een beëdigde verklaring worden door-
drongen. Uiteindelijk behoort naar mijn oordeel ook hier te gelden dat de 
beslissing om een meineed wel of niet te plegen indien zij al als dilemma 
opkomt, een beslissing is waarvoor de betrokkene de volle verantwoorde-
lijkheid dient te dragen. 

De leden van de R.P.F.-fractie hadden voorts met zorg geconstateerd dat 
in het gewijzigd ontwerp (aan te nemen valt dat in plaats van «proces» is 
bedoeld: ontwerp) zonder opgave van redenen een (voorlopig) getuigen-
verhoortijdens aanhangig geding geëist kan worden, aan welke constatering 
zij de conclusie verbonden dat de rechter hierdoor vrijwel altijd het verhoor 
zal moeten toestaan, zonder dat hij een juiste afweging kan maken. Ik kan 
dit betoog niet onderschrijven en merk daarover het volgende op. In de 
eerste plaats valt uit artikel 208 af te leiden dat ook ten aanzien van een 
tijdens een aanhangig geding verzocht voorlopig getuigenverhoor geldt 
dat dit slechts toelaatbaar is in de gevallen waarin bij de wet het bewijs 
door getuigen is toegelaten. Voorts valt er op te wijzen dat de rechter 
slechts een bevoegdheid wordt verleend dit getuigenverhoor toe te staan 
en niet verplichting. Tenslotte worden in artikel 211 uitdrukkelijk de 
bepalingen omtrent het getuigenverhoor op het voorlopig getuigenverhoor 
van overeenkomstige toepassing verklaard. Dit betekent o.m. dat ook ten 
aanzien van het verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor, voorzover dat 
in het betrokken stadium van het geding reeds mogelijk is, geldt dat de 
rechter ingevolge artikel 189 heeft na te gaan of de in het verzoekschrift te 
stellen feiten of rechten die men wil bewijzen, gegeven de aard en het 
beloop der rechtsvordering, relevant en voorzover reeds is geantwoord, 
ook betwist zijn. De rechter behoudt derhalve ook indien tijdens een geding 
een voorlopig getuigenverhoor wordt verzocht, de bevoegdheid om 
zonodig, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, een dergelijk 
verzoek af te wijzen. 

In dit verband merk ik nog op dat, ook al zou door de voorgestelde 
verruiming een zekere (geringe) toename van het aantal voorlopige 
getuigenverhoren het gevolg kunnen zijn, anderzijds de mogelijkheid 
bestaat dat daardoor het aantal «gewone» getuigenverhoren in gelijke 
mate zal afnemen. Dit hetzij omdat partijen ten gevolge van een voorlopig 
getuigenverhoor afzien van voortzetting van hun vordering resp. verweer 
en tot royement van de procedure overgaan, hetzij omdat daarna van 
verder «gewoon» getuigenverhoor wordt afgezien dan wel dit verdere 
verhoor in omvang wordt beperkt. 

De leden van de R.P.F.-fractie hebben vervolgens in het algemeen 
gedeelte van het nadere voorlopig verslag een aanvulling van artikel 189 
voorgesteld in die zin dat de concretisering van het tijdstip van het getui-
genverhoor ook na (en op andere wijze dan in) het vonnis waarin het 
getuigenverhoor wordt bevolen, kan plaats vinden. Soortgelijk voorstel is 
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ook gedaan door de V.V.D.-fractie. Ik geef er de voorkeur aan dit voorstel in 
de nadere toelichting op artikel 189, waarover ook nog andere opmerkingen 
zijn gemaakt, te bespreken. Tenslotte hebben de leden van de R.P.F.-fractie 
nog in verband met de schrapping van de eedsaflegging door deskundigen, 
voor de motieven van welke schrapping zij begrip toonden, mij gevraagd de 
mogelijkheden te onderzoeken om het - door het schrappen van de 
eedsaflegging wegvallende - voorafgaande korte mondelinge contact tussen 
rechter en deskundige in stand te houden. Naar aanleiding hiervan merk ik 
op dat de schrapping van de deskundigeneed nu juist mede is bevorderd 
om de werklast van de rechter te beperken en tevens om de deskundige 
tijd en kosten te besparen. Het ligt dan niet voor de hand dit voorafgaande 
contact om de door deze leden genoemde reden weer te gaan voorschrijven. 
Overigens ben ik, gegeven de verschillende mogelijkheden waarbij de 
deskundigen hetzij vóór de aanvang van het onderzoek (ter gelegenheid 
van een voorbereidingscomparitie) hetzij tijdens of na voltooiing van het 
onderzoek met de rechter in contact kunnen komen, van oordeel dat er ook 
geen behoefte bestaat aan een voorschrift dat de deskundige daarnaast 
zou verplichten zich ook nog vooraf te presenteren bij de rechter. 

Artikelen 

Artikel I 

Artikel 176 

Het stemt tot voldoening dat de leden van de V.V.D.-fractie de in de 
memorie van antwoord gegeven uiteenzetting betreffende rechten welke 
aan een rechterlijke beslissing ten grondslag worden gelegd, konden 
onderschrijven en dat deze leden konden instemmen met de vooropstelling 
en omschrijving van het in dat artikel neergelegde beginsel betreffende de 
feiten of rechten welke aan een rechterlijke beslissing ten grondslag 
kunnen worden gelegd. 

Zoals blijkt uit het in 1982 door de adviescommissie van de Nederlandse 
Orde van Advocaten uitgebrachte nader rapport (blz. 23/24), toont ook deze 
adviescommissie zich verheugd over de in het eerste lid aangebrachte 
wijzigingen. Deze adviescommissie heeft er overigens op gewezen dat ten 
gevolge van deze wijzigingen het laatste lid van dit artikel niet meer in 
voldoende logisch verband staat met de rest van het artikel. Zij geeft 
daarom in overweging de tekst van dit artikel alsnog zodanig te wijzigen 
dat duidelijk wordt dat de in het laatste lid opgenomen uitzondering ook 
geldt voor de in het eerste lid opgenomen bepaling, dat de rechter slechts 
die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen die in 
het geding te zijner kennis zijn gekomen. 

Hoewel reeds in de aanhef van het eerste lid is bepaald dat de bepaling 
van het eerste lid geldt tenzij uit de wet anders voortvloeit, ben ik bereid 
artikel 176 zodanig aan te passen dat duidelijker naar voren komt dat de 
uitzondering van het laatste lid ook betrekking heeft op het bepaalde in het 
eerste lid. Bij nota van wijziging wordt een daartoe strekkende wijziging 
voorgesteld. 

Artikel 177 

Het stemt tot voldoening dat de leden van de V.V.D.-fractie zich met de 
inhoud van het voorgestelde artikel en ook met de in de memorie van 
antwoord daarvoor gegeven motivering konden verenigen. 

Deze leden hebben echter enige twijfel geuit over de op bladzijde 10 van 
de memorie van toelichting gegeven uiteenzetting betreffende de motive-
ringsplicht, kort gezegd hierop neerkomend dat de rechter ook zonder 
uitdrukkelijke bepaling zoveel mogelijk moet motiveren waarom redelijkheid 
en billijkheid eisen dat van de hoofdregel van bewijslastverdeling wordt 
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afgeweken. Deze leden verbonden aan die uiteenzetting de conclusie dat er 
derhalve niets tegen is om vanwege de duidelijkheid voor degenen die 
artikel 177 moeten hanteren, dit uitdrukkelijk in de wet te vermelden. 

Ik ben van oordeel dat aan opneming van zodanige bepaling geen 
behoefte bestaat omdat de bij memorie van antwoord omschreven moti-
veringseisen dezelfde zijn als die welke bij andere toepassingen van 
redelijkheid en billijkheid gelden. Opneming van een uitdrukkelijke bepaling 
heeft bovendien dit bezwaar, dat het de vraag zou oproepen of bij andere 
toepassingen van de eisen van redelijkheid en billijkheid niet zodanige 
motiveringseisen gelden, dan wel of bij artikel 177 zwaardere eisen dan 
elders gelden. Dit laatste zou evenmin een gelukkige uitkomst zijn, nu 
beslissingen omtrent de bewijslast aan de hand van wat redelijkheid en 
billijkheid in de gegeven omstandigheden eisen, hoezeer daarbij ook zoveel 
mogelijk gesteund wordt op objectieve gezichtspunten, zich vaak niet 
nader laten motiveren dan door een verwijzing juist naar die omstandighe-
den. 

Met betrekking tot dit artikel heeft voorts de adviescommissie van de 
Nederlandse Orde van Advocaten in haar in 1982 uitgebrachte rapport te 
kennen gegeven dat zij niet langer haar oorspronkelijke bezwaren tegen het 
noemen van «rechten» naast de «feiten» als voorwerp van bewijs handhaaft. 
Wel heeft deze adviescommissie nog betoogd dat het invoegen van het 
woord «rechten» in artikel 177 tot onduidelijkheid zou leiden, omdat in een 
procedure op «rechten» ook een beroep kan worden gedaan zonder dat 
daarbij tevens een beroep op de rechtsgevolgen van dat recht wordt 
gedaan. Zij wijst daarvoor op het geval dat in een procedure een verklaring 
voor recht wordt gevorderd, waarbij uitsluitend het bestaan van dat recht 
onderwerp van geschil is en niet de rechtsgevolgen van een aan een van 
partijen toekomend en eventueel betwist recht. In verband daarmede heeft 
de adviescommissie het voorstel gedaan om ofwel in artikel 177 de 
woorden: «rechtsgevolgen van» te schrappen ofwel om de tekst van artikel 
177 uit te breiden door in de aanhef vóór: «rechtsgevolgen» in te voegen: 
«door haar gestelde rechten of op». 

Ik ben van mening dat bovenomschreven zienswijze van de adviescom-
missie niet juist is, gelet op de rechtspraak van de Hoge Raad (zie bijv. H.R. 
30 maart 1951, N.J. 1952, 29) volgens welke men slechts in een vordering 
tot verklaring van recht kan worden ontvangen als men daarbij voldoende 
belang heeft, welk belang door eiser moet worden gesteld. Dat belang kan 
niet anders zijn gelegen dan in (een beroep op) de rechtsgevolgen van dat 
recht. In de artikelen 3.11.7 en 8 nieuw B.W. is dit rechtsbeginsel in over-
eenstemming met die rechtspraak gevolgd. Om deze redenen ben ik dan 
ook van oordeel dat het geen aanbeveling verdient artikel 177 in de door 
voornoemde adviescommissie genoemde zin te wijzigen. 

Artikel 178, eerste lid 

In het nader voorlopig verslag zijn geen opmerkingen gemaakt over dit 
artikel. Dit is wel het geval in het nader rapport van de adviescommissie 
van de Nederlandse Orde van Advocaten. De adviescommissie geeft daarin 
aan dat zij wel begrip kan opbrengen voor de gevoelde noodzaak om in de 
wet een omschrijving te geven van het begrip «dwingend bewijs», dat in 
de bepalingen van het ontwerp enige malen voorkomt. De adviescommissie 
is echter van oordeel dat het hier veeleer om een instructie aan de rechter 
zou gaan dan om een definitie per se. De adviescommissie heeft in verband 
daarmede een wijziging voorgesteld voor het eerste lid, om dit karakter van 
instructie aan de rechter duidelijker te doen uitkomen. Deze wijziging zou 
inhouden dat in de aanhef de passage: «Dwingend bewijs houdt in dat» 
(de rechter verplicht is etc.) wordt vervangen door de passage: «Waar in de 
wet wordt gesproken van dwingend bewijs». 

Ik kan voornoemde zienswijze echter niet onderschrijven. Het gaat wel 
degelijk om een omschrijving die aanduidt wat bedoeld is als de wet van 
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«dwingend bewijs» spreekt. Dat is overigens niet alleen in een geding van 
belang. In dit verband kan voorts nog worden gewezen op het op 1 juni 
1984, N.J. 1984, 630, gewezen arrest, waar deze terminologie voor het 
huidige recht is omschreven. 

Ik ben daarom van oordeel dat het geen aanbeveling verdient het eerste 
lid in de door de adviescommissie gewenste zin te wijzigen. 

Artikel 179 

Het stemt tot voldoening dat de leden van de V.V.D.-fractie zich met de 
inhoud en redactie van dit artikel konden verenigen. Ook in het algemeen 
deel van het nader voorlopig verslag (blz. 9) hebben deze leden herhaald 
dat het ontwerp terecht heeft afgezien van een opsomming van de bewijs-
middelen. Wel hebben deze leden zich afgevraagd of het niet beter zou zijn 
in plaats van de (volgens de gecombineerde commissie van de Nederlandse 
Orde van Adviescommissie) in de memorie van toelichting gebezigde 
uitdrukking dat alle «denkbare» bewijsmiddelen door de rechter en partijen 
mogen worden gebezigd, te spreken van alle «bestaande» bewijsmiddelen; 
dit omdat wat «denkbaar» is, nog geen realiteit behoeft te zijn. 

Ik acht deze opmerking in zoverre juist dat het inderdaad gaat om 
bewijsmiddelen die zich realiter in de praktijk voordoen. Indien men om die 
reden de voorkeur geeft aan de uitdrukking alle «bestaande» middelen, 
dient daarbij echter wel rekening te worden gehouden met de in de 
memorie van toelichting (blz. 9, tweede kolom onder nr. 5) vermelde 
omstandigheid dat door de ontwikkeling van de techniek voortdurend 
nieuwe middelen ter beschikking komen. 

De leden van de D'66-fractie hebben voorts - overigens instemmend met 
de hoofdgedachten van het ontwerp, te weten de vrijheid van de rechter 
met betrekking tot bewijslastverdeling en bewijswaardering - zich in het 
algemene deel van het nadere voorlopig verslag (blz. 10) afgevraagd of het 
tweede lid van dit artikel niet te ruim is gesteld. Zij hebben deze twijfel 
toegespitst op bewijsmiddelen van audio-visuele aard waarbij de vraag 
naar de rechtmatigheid bijvoorbeeld bij inbreuk op de persoonlijke levens-
sfeer, een rol kan spelen. Hoewel deze leden zelf reeds aannemen dat de 
rechter in duidelijke gevallen een dergelijk bewijsmiddel niet zal aanvaarden 
voor het bewijs, vroegen deze leden zich desalniettemin af of het voor 
grensgevallen niet aanbeveling zou verdienen artikel 179 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 bewijs-
middel met uitsluitend vrije bewijskracht» (einde citaat). Ik merk daaromtrent 
het volgende op. Naar mijn oordeel verdient de opneming van een bepaling 
als door de leden van deze fractie voorgesteld geen aanbeveling. De 
bepaling van het tweede lid van artikel 179 geeft in wezen slechts het 
huidige recht weer. Opneming van een dergelijke bepaling - welke overigens 
geheel in het algemeen is gesteld en derhalve ook betrekking zou hebben 
op bewijsmiddelen als bijv. geschriften, getuigenverklaringen -zou in feite 
het gehele systeem van vrije bewijswaardering, zoals dat in het ontwerp 
wordt nagestreefd met terzijdestelling van allerlei in de praktijk als onnut 
ervaren beperkingen, weer ondergraven en zou allerlei ongewenste, niet 
goed overzienbare, consequenties met zich meebrengen. Het effect van 
een dergelijke bepaling zou zijn dat aldus in het ontwerp van wet zelf weer 
teruggekeerd wordt naar beperkingen in de bewijskracht die reeds eerder 
zijn afgeschaft. Ik ben om deze redenen van oordeel dat niet tot opneming 
van zodanige bepaling moet worden overgegaan en wijs er in dit verband 
nog ten overvloede op dat noch in de uitgebrachte rapporten, noch ook 
elders in het nader voorlopig verslag dan wel eerdere parlementaire 
stukken betreffende dit ontwerp opneming van een dergelijke bepaling 
wordt bepleit. Aangenomen moet worden dat de rechter ook in de door 
deze leden gesignaleerde gevallen zeer wel in staat is aan de hand van de 
omstandigheden van het geding te beoordelen en te beslissen of er al dan 
niet in casu voldoende grond bestaat het bewezen zijn van een betwist feit 
aan te nemen op grond van zodanig bewijsmiddel. 
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Artikel 180 

Het stemt tot voldoening dat de leden van de V.V.D.-fractie zich konden 
verenigen met hetgeen dienaangaande in de memorie van antwoord is 
gesteld. 

Bij de door deze leden aan het slot van hun korte samenvatting getrokken 
conclusie dat bij aanvaarding van het tegen een bewijsovereenkomst 
gevoerde verweer: «de bewijslast anders kan komen te liggen» is door 
deze leden terecht - in navolging van het betoog in de memorie van 
antwoord - opgemerkt dat zulks uiteraard afhankelijk is van de inhoud en 
aard van de overeenkomst en de omstandigheden van het concrete geval. 
Als immers in de aangevochten bewijsovereenkomst bijvoorbeeld slechts 
sprake was van een beperking van de middelen waarmee tegenbewijs 
geleverd kan worden, dan laat deze overeenkomst, en dus ook de eventuele 
terzijdestelling daarvan ingevolge dit artikel, in beginsel de vraag van de 
bewijslastverdeling tussen partijen onverlet. Ditzelfde geldt wanneer er 
sprake is van een overeenkomst waarbij de mogelijkheid van tegenbewijs 
wordt uitgesloten: een dergelijk beding brengt op zichzelf bezien geen 
wijziging in de overeenkomstig artikel 177 te beslissen vraag of en welke 
bewijslast rust op de wederpartij van degene die stelt dat beroep op 
zodanig beding in strijd zou zijn met de goede trouw. 

De leden van de fractie van D'66 hebben zich afgevraagd of niet de term 
«goede trouw» diende te worden vervangen door «redelijkheid en billijkheid» 
overeenkomstig de terminologie van het N.B.W. Tevens hebben deze leden 
gevraagd of het ontwerp verschil beoogt met de regeling in artikel 6.5.2.A3 
onder k N.B.W., opgenomen in de afdeling betreffende «Algemene Voor-
waarden», en zo neen, waarom dan niet de nieuwe terminologie is gevolgd 
in het ontwerp. 

In het N.O.A.-rapport tenslotte is eveneens opgemerkt dat de tweede zin 
van dit artikel aan de terminologie van het NBW dient te worden aangepast 
en wordt daartoe onder verwijzing naar de artikelen 6.1.1.2 en 6.5.3.1 NBW 
een tekstvoorstel gedaan. 

Ik merk daaromtrent het volgende op. 
Nu het zich laat aanzien dat de inwerkingtreding van de Boeken 3, 5 en 6 

NBW eerst zal plaatsvinden na de inwerkingtreding van het onderhavige 
wetsontwerp geef ik er de voorkeur aan de voorgestelde aanpassing aan 
de terminologie van het NBW - dat wil zeggen vervanging van de passage: 
«(wanneer het) in strijd zou zijn met de goede trouw (zich op de overeenkomst 
te beroepen)» door: «(wanneer het) in de gegeven omstandigheden naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn»... etc. 
- nog niet in het onderhavige wetsontwerp mee te nemen. Deze aanpassing 
kan beter in het kader van de Invoeringswetgeving betreffende de Boeken 
3, 5 en 6 nieuw Burgerlijk Wetboek plaatsvinden. Zo zal ook bij de invoe-
ringswetgeving van titel 7.15, zoals opgenomen in wetsontwerp nr. 17779, 
de verhouding tot die titel, in het bijzonder in verband met artikel 7.15.1 lid 
3, moeten worden bezien. 

Voor wat betreft de relatie van artikel 180 tot het door de leden van de 
D'66-fractie ter sprake gebrachte artikel 6.5.2A.3 onder k NBW, zoals 
opgenomen in wetsontwerp nr. 16 983 betreffende Algemene Voorwaarden, 
wordt het volgende opgemerkt. Naast de algemene regel van artikel 180, 
tweede zin, bevat artikel 6.5.2A.3 onder k een meer toegespitste bepaling 
voor bepaalde soorten bewijsovereenkomsten, namelijk bewijsbedingen in 
algemene voorwaarden, geldend tussen een gebruiker van algemene 
voorwaarden en (kort gezegd) een particuliere wederpartij, van een 
bepaalde, in die bepaling aangegeven inhoud. Indien aan de in artikel 
6.5.2A.3 onder k gestelde voorwaarden is voldaan, zijn zodanige bedingen 
vernietigbaar, hetgeen betekent dat toepassing van artikel 180, tweede zin, 
niet meer aan de orde komt. Laatstgenoemde bepaling behoudt haar 
betekenis in de niet door afdeling 6.5.2A bestreken gevallen. Men vergelijke 
over de verhouding tussen de toetsing van bedingen aan de bepalingen 
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inzake redelijkheid en billijkheid en die aan de afdeling 6.5.2A in het 
algemeen de nota naar aanleiding van het eindverslag bij het voormelde 
wetsontwerp (16983, nr. 8) blz. 10 e.v. Overigens bestaat, zo enige aanpas-
sing nog wenselijk mocht blijken, ook hier daartoe de gelegenheid in het 
kader van de Invoeringswetgeving betreffende de Boeken 3, 5 en 6 nieuw 
B.W. 

Artikel 181 

In het nader voorlopig verslag zijn over artikel 181 geen opmerkingen 
gemaakt. Wel heeft de adviescommissie van de Nederlandse Orde van 
Advocaten met betrekking tot het tweede lid er in haar rapport (blz. 26) op 
gewezen dat de regeling in het NBW betreffende de zogenoemde wilsge-
breken zich niet beperkt tot «dwang, dwaling en bedrog». Daaraan wordt 
tenslotte de conclusie verbonden dat handhaving van het voorgestelde 
tweede lid in zijn huidige tekst waarschijnlijk tot gevolg heeft, dat onvol-
doende aansluiting bestaat met de toekomstige regeling van het NBW, 
waartoe wordt verwezen naar onder meer de artikelen 3.2.10 en 6.5.2.12 j° 
6.5.1.6. In antwoord op dat betoog merk ik het volgende op. In navolging 
van hetgeen hierboven met betrekking tot artikel 180 is aangevoerd, kan 
vooropgesteld worden dat, voorzover voor de regeling van de herroeping 
van de gerechtelijke erkentenis aansluiting op de toekomstige regeling van 
het NBW gewenst zou zijn, ook hier geldt dat die aansluiting beter in het 
kader van de Invoeringswetgeving NBW Boeken 3, 5 en 6 zou kunnen 
geschieden, nu het onderhavige wetsontwerp vermoedelijk vóór de Boeken 
3, 5 en 6 van het NBW in werking zal treden, zodat het bewijsrecht nog 
enige tijd op basis van het huidige Burgerlijk Wetboek zal moeten functio-
neren. Wanneer een zodanige aansluiting gewenst zou worden geacht, 
dient inderdaad - in voormeld kader - onder meer rekening te worden 
gehouden met de omstandigheid dat de regeling van het NBW nog andere 
wilsgebreken kent dan bovengenoemde; artikel 3.2.10 noemt als oorzaken 
voor vernietiging van een rechtshandeling: bedreiging, bedrog of misbruik 
van omstandigheden, terwijl bovendien het wilsgebrek van artikel 3.2.2.a 
(stoornis van de geestvermogens) vermeld zou dienen te worden. Ter 
beantwoording van de vraag of aansluiting op het NBW gewenst is, dient 
in aanmerking te worden genomen dat blijkens de toelichting op artikel 
181, zoals voorkomend in het oorspronkelijke ontwerp van de Staatscom-
missie (dat in het onderhavige wetsontwerp werd overgenomen), beoogd 
werd dit artikel te zijner tijd te doen afstemmen op de regeling omtrent de 
nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen zoals die in Boek 3 
(destijds) werd voorbereid. In afwachting daarvan werden daartoe alvast, 
naast de dwaling (die in huidig artikel 1963 B.W. als enige grond voor 
herroeping van een gerechtelijke bekentenis wordt genoemd), de in het 
huidige recht voorkomende wettelijke gronden van vernietigbaarheid 
opgenomen. Verder is van belang dat de regeling van vernietigbaarheid 
wegens wilsgebreken in titel 3.2 sedert de indiening van de memorie van 
toelichting niet onaanzienlijk is gewijzigd en dat zij sindsdien is aangevuld 
met een nieuwe regeling betreffende dwaling bij de totstandkoming van 
overeenkomsten, opgenomen in de artikelen 6.5.2.11 en 12a. 

Mede naar aanleiding van voornoemde opmerkingen in het N.O.A.-rapport 
heb ik mij daarom inmiddels opnieuw beraden over de vraag of handhaving 
van de huidige en toekomstige opzet van artikel 181, tweede lid - dat wil 
zeggen aansluiting op de regeling van de wilsgebreken - ter beantwoording 
van de vraag in welke gevallen en onder welke omstandigheden herroeping 
van een gerechtelijke erkentenis mogelijk is, wenselijk is. Ik ben daarbij na 
zorgvuldige heroverweging van de van belang zijnde aspecten, waarbij ook 
de meer recente ontwikkelingen in de praktijk - de toeneming van het 
aantal comparities van partijen - en de bij het onderhavige wetsontwerp 
voorgestelde versoepelingen en vernieuwingen van het bewijsrecht, een 
belangrijke rol hebben gespeeld, tot de overtuiging gekomen dat de opzet 
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van artikel 181, tweede lid dient te worden gewijzigd. En wel in die zin dat 
met behoud van de aan artikel 181, tweede lid ten grondslag liggende 
gedachte dat men niet de vrijheid moet hebben terug te komen op een 
bewust en in vrijheid afgelegde uitdrukkelijke erkenning van de waarheid 
van een stelling van de wederpartij, een soepeler wettelijke maatstaf wordt 
ingevoerd voor de herroeping van een gerechtelijke erkentenis dan 
voortvloeit uit de thans in artikel 181 tweede lid opgesomde en eventueel 
in het kader van de invoering van het NBW op te nemen dienovereenkomstige 
vernietigingsgronden. Deze, op overeenkomsten afgestemde, vernietigings-
gronden, waarvan de dwaling de belangrijkste plaats zal blijven innemen, 
lenen zich bij nader inzien minder goed voor toepassing op de processuele 
(rechts-)handeling van een gerechtelijke erkentenis, waarvan de aantasting 
eveneens een proceshandeling is, die steeds zal moeten worden beoordeeld 
in het geding, waarin zij is gedaan dan wel in een volgende feitelijke 
instantie van datzelfde geding. 

De regeling van de wilsgebreken in het burgerlijk recht staat terecht 
bekend als een lastige materie. Enerzijds dienen met het oog op de rechts-
zekerheid overeenkomsten en andere rechtshandelingen niet te snel aan 
vernietiging bloot te staan. Anderzijds berusten de daarbij getrokken 
grenzen in de regel op een afweging van belangen, die niet altijd tot 
eenvoudig toepasbare regels leidt. Deze regels zijn er naar hun aard op 
afgestemd dat in geval van geschil gelegenheid bestaat tot een volledig 
processueel debat, zonodig gevolgd door een bewijsopdracht, waarbij het 
vaak om niet eenvoudige bewijsvragen gaat. Dit geldt zowel voor dwaling, 
bedrog en bedreiging, alsook voor het nieuwe wilsgebrek van misbruik van 
omstandigheden. De aard van de materie brengt mee dat dit onder het 
nieuw B.W. in beginsel niet anders zal zijn dan in het huidige recht. 

Dergelijke regels lenen zich niet voor het soort beslissingen dat de 
rechter krachtens artikel 181 lid 2 zal moeten nemen, dikwijls in een laat 
stadium van de procedure, bijvoorbeeld naar aanleiding van inmiddels 
gehouden getuigenverhoren of na een comparitie van partijen, waarbij 
nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen. 

Voorts passen de naar verhouding strenge maatstaven die bij wilsgebreken 
in het algemeen op hun plaats zijn, bij de beoordeling van de vraag of 
herroeping van een gerechtelijke erkentenis moet worden toegelaten, naar 
mijn oordeel niet meer in de huidige praktijk. Bij de totstandkoming van 
artikel 1963 B.W. was een gerechtelijke bekentenis een min of meer 
formeel gebeuren dat kon plaatsvinden door de partij zelf bij een verhoor 
op vraagpunten of door een vertegenwoordiger op grond van een «bijzon-
dere volmacht» als bedoeld in artikel 1962. Sindsdien is er veel veranderd, 
het verhoor op vraagpunten is min of meer in onbruik geraakt naast de 
later ingevoerde inlichtingcomparitie, die evenals de schikkingscomparitie 
een grote vlucht heeft genomen. Bij getuigenverhoren wordt voorts vaak 
de aanwezigheid van partijen bevolen, terwijl tenslotte deze ontwikkeling in 
het nieuwe bewijsrecht wordt afgesloten door het voorstel de mogelijkheid 
te openen partijen als getuigen te horen, zodat allerlei situaties kunnen 
ontstaan waarbij de partijen verzocht wordt verklaringen af te leggen. Het 
komt in de praktijk regelmatig voor dat wat in de conclusie door de advocaten 
is aangevoerd, bij een inlichtingencomparitie geheel of ten dele onjuist 
blijkt te zijn, terwijl het ook voorkomt dat een door een partij ter comparitie 
gedane bewering door zijn advocaat moet worden verduidelijkt, ingetrokken, 
aan de hand van schriftelijke stukken aangepast, etc. Ook bij getuigenver-
horen komt het voor dat getuigen zich eenvoudig vergissen en dan soms 
ook naderhand een nadere verklaring komen afleggen. Het zou naar mijn 
oordeel, gelet op al deze ontwikkelingen, te ver gaan om, als in deze 
omstandigheden een partij zich vergist of in de war raakt, haar de mogelijk-
heid te ontnemen zich daarop te beroepen, behoudens wanneer is voldaan 
aan de zware eis van een wilsgebrek. 

De regel van artikel 181, tweede lid, raakt aldus niet alleen de regeling 
betreffende de wilsgebreken, maar evenzeer de procesrechtelijke vraag in 
hoeverre een partij de vrijheid moet hebben op een eenmaal ingenomen 
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processuele houding terug te komen. De rechtspraak neemt in dit opzicht 
een ruim standpunt in, waarbij de grenzen van die vrijheid worden gezocht 
in de eisen van een goede procesorde en in de regels betreffende wijziging 
of vermeerdering van eis en aanvulling van verweer, welke voortvloeien uit 
de artikelen 133,141 en 348 Rv. Men zie bijvoorbeeld HR 17 februari 1978, 
NJ 1978, 297. Ook hierbij past het bij nader inzien niet om op de herroeping 
van een gerechtelijke erkentenis de naar verhouding strenge regels van de 
wilsgebreken van het materiële vermogensrecht toe te passen, ook wanneer 
men de juistheid erkent van de aan artikel 181, tweede lid ten grondslag 
liggende gedachte, dat men niet de vrijheid moet hebben terug te komen 
op een bewust en in vrijheid afgelegde uitdrukkelijke erkenning van de 
waarheid van een stelling van de wederpartij. 

In verband daarmee wordt thans bij nota van wijziging een van artikel 
181, tweede lid, afwijkende redactie voorgesteld, die zo is gekozen dat deze 
ook bruikbaar is wanneer de Boeken 3, 5 en 6 NBW in werking zullen zijn 
getreden. Wat het verband met wilsgebreken betreft, kan deze redactie 
worden gezien als een uitwerking van artikel 3.2.21 NBW, dat de toepasse-
lijkheid van de regels van titel 3.2 buiten het vermogensrecht beperkt tot 
het geval dat de aard van de rechtshandeling of van de rechtsbetrekking 
zich daartegen niet verzet. 

Gehandhaafd is dat de gerechtelijke bekentenis slechts ongedaan kan 
worden gemaakt door «herroeping», die evenals nu voor het huidige artikel 
1963 B.W. wordt aangenomen, moet geschieden bij conclusie of akte. Maar 
met het oog op de procesrechtelijke situatie waarin de herroeping plaatsvindt 
en ter tegemoetkoming aan hetgeen boven is uiteengezet, is het wenselijk 
geacht van een nieuwe soepele maatstaf uit te gaan, aan de hand waarvan 
de rechter zonder processuele complicaties op korte termijn kan beslissen. 

In verband met dit alles is het een voldoende beperking geoordeeld dat 
men alleen dan op een gerechtelijke erkentenis kan terugkomen als 
aannemelijk is dat zij in dwaling of niet in vrijheid is afgelegd. Uit het 
woord «aannemelijk» volgt dat met summier bewijs genoegen kan worden 
genomen. Van een erkentenis onder invloed van een dwaling is sprake 
wanneer men door een misverstand tot een bekentenis is gekomen die 
men anders niet gedaan zou hebben. Herroeping van bewust onjuiste 
verklaringen blijft derhalve uitgesloten, terwijl anderzijds juist zoals dit bij 
artikel 1963 B.W. wordt aangenomen, voor herroeping niet vereist noch 
voldoende is, dat de onjuistheid van de gedane erkentenis bewezen wordt. 

De voorgestelde omschrijving omvat niet meer afzonderlijk de herroeping 
wegens onbekwaamheid. Deze past naar mijn oordeel niet goed in een 
stelsel waarin onbekwamen - met name ook minderjarigen - wel getuigen-
verklaringen als partij kunnen afleggen en inlichtingen kunnen geven. In de 
voorgestelde tekst is aan een uitdrukkelijke herroeping op grond van 
onbekwaamheid ook geen duidelijke behoefte meer als men ervan uitgaat 
dat van een onbekwame eerder aannemelijk is dat hij zich vergist of onder 
druk tot zijn verklaring is gekomen. 

Het spreekt voorts vanzelf dat artikel 181, tweede lid, geen afbreuk doet 
aan de boven vermelde procesrechtelijke regels die een partij beperken in 
haar bevoegdheid gedurende het geding haar processuele standpunt te 
wijzigen. Een door dit artikel toegelaten herroeping van een gerechtelijke 
erkentenis kan dus door de rechter buiten beschouwing worden gelaten, 
bijvoorbeeld omdat zij in een zo laat stadium van het geding geschiedt dat 
het in strijd met de goede procesorde zou zijn daarmee nog rekening te 
houden. Ook kan het zijn dat herroeping in strijd komt met artikel 141 Rv., 
omdat zij een verweer ten principale oplevert en een zodanig verweer nog 
niet eerder werd gevoerd. Leidt een herroeping van een gerechtelijke 
erkentenis tot een wijziging of vermeerdering van eis, dan zal de herroeping 
slechts werking kunnen hebben binnen de grenzen van artikel 134 Rv. 
Tenslotte kan het zijn dat een herroeping afstuit op artikel 348 Rv.,met 
name wanneer deze voor het eerst in hoger beroep geschiedt en de 
herroeping moet worden beschouwd als een gedekt verweer in de zin van 
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dat artikel, omdat de verweerder definitief van elk beroep op de onwaarheid 
van de stelling van de wederpartij afstand heeft gedaan. 

Het artikel sluit voorts niet uit dat ook een beroep van de wederpartij op 
artikel 181 in strijd met de goede procesorde kan komen. Dit kan zich 
voordoen wanneer de wederpartij door de herroeping in geen enkel belang 
wordt geschaad of wanneer zij verzuimd heeft tijdig tegen de herroeping 
op te komen. In verband met dit laatste verdient aantekening dat artikel 
181, juist zoals dit het geval is bij artikel 1963 B.W., niet van openbare orde 
is; men zie HR 20 december 1957, NJ 1958, 69. 

Artikel 182 

De leden van de C.D.A.-fractie hebben opgemerkt dat de memorie van 
antwoord ten dele voorbijgaat aan de destijds in het voorlopig verslag 
gemaakte opmerking. Deze had enerzijds betrekking op de opzet van artikel 
182, welke de verzoekschriftprocedures - zeker in de ruime zin van artikel 
429b Rv. - zou onttrekken aan het materiële bewijsrecht. Anderzijds zou de 
tekst van artikel 182 geen goed doen aan het karakter van de kort-geding-
procedures, daar teveel formaliteiten als eis gesteld worden, terwijl de 
oorspronkelijke tekst van de Commissie Burgerlijke Rechtsvordering een 
ontsnappingsclausule bevatte die een grotere soepelheid ten aanzien van 
de kort-gedingprocedure in zich hield. De leden van deze fractie merkten 
vervolgens op dat de argumentatie in de memorie van antwoord wel in 
overeenstemming was met de ideeën van de commissie, doch dat de tekst 
was gehandhaafd, welke twee gegevens deze leden moeilijk met elkaar in 
overeenstemming konden achten. 

In antwoord op dit betoog merk ik op dat naar mijn oordeel de argumentatie 
in de memorie van antwoord aan bovengeciteerde opmerking in het 
voorlopig verslag niet is voorbijgegaan. In grote lijnen komt deze argumen-
tatie, op basis van de dienovereenkomstige formulering van de tekst van 
artikel 182, eerste lid, er immers op neer dat een van de trekken van de 
verzoekschriftprocedure is dat de rechter een veel grotere mate van 
zelfstandigheid heeft dan in de gewone procedure. Er wordt in de memorie 
van antwoord in dit verband op gewezen dat door overeenkomstige 
toepasselijkverklaring van de bepalingen van het bewijsrecht op de 
verzoekschriftprocedures een soort van mengvorm zou ontstaan, waardoor 
de verzoekschriftprocedure steeds meer op de gewone procedure zou gaan 
lijken. Dat is nu juist niet de bedoeling van de wetgever geweest en kan dit 
ook niet zijn, gegeven het uitgangspunt dat verzoekschriftprocedures een 
ander karakter hebben dan contentieuze procedures. Voorts is erop 
gewezen dat de omstandigheid dat er een zeer groot aantal uiteenlopende 
verzoekschriften is, maakt dat men niet van één aard van de verzoekschrift-
procedure kan spreken en dat daarom een formulering als oorspronkelijk 
door de Subcommissie Burgerlijke Rechtsvordering voorgesteld, teveel en 
ook te langdurig rechtsonzekerheid met zich mee zou brengen met betrekking 
tot de vraag welke procedurevoorschriften nu wel of niet moeten worden 
toegepast. Naar mijn oordeel kan ook niet gezegd worden dat de verzoek-
schriftprocedures in het stelsel van het ontwerp aan het materiële bewijsrecht 
worden onttrokken. De rechter behoudt immers de mogelijkheid om, al 
naar gelang van de omstandigheden, dit materiële bewijsrecht naar 
analogie toe te passen, zonder evenwel - op bovenaangegeven gronden -
daartoe verplicht te worden. 

Anderzijds is in de memorie van antwoord duidelijk uiteengezet waarom 
bepaalde formele voorschriften ook in kort-gedingprocedures uitdrukkelijk 
van toepassing worden verklaard. Deze artikelen hebben slechts betrekking 
op enkele basisvoorschriften terzake van getuigenverhoor, deskundigenon-
derzoek, plaatsopneming en bezichtiging. Niet wel valt in te zien waarom 
de tekst van artikel 182 (in zoverre) geen goed zou doen aan het karakter 
van de kort-gedingprocedure en dit te meer niet nu deze artikelen slechts 
van toepassing zijn voorzover de kort-gedingrechter een getuigenverhoor 
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of een van de andere processuele instructieverrichtingen beveelt, waartoe 
hij niet verplicht is. 

Uit boven in het kort weergegeven argumentatie in de memorie van 
antwoord, welke ik volledig onderschrijf, kan geen ondersteuning van de 
ideeën van de commissie worden afgeleid, integendeel deze argumentatie 
ondersteunt volledig de voorgestelde wetstekst. Vergelijk in dit verband 
ook A. P. Funke, aantekening 40b bij de twaalfde titel in de Kluwer com-
mentaar Rechtsvordering. Tenslotte valt nog te wijzen op de omstandigheid 
dat het N.O.A.-rapport zich alsnog met het stelsel van artikel 182 heeft 
akkoord verklaard, voorzover dit betrekking heeft op kort-gedingprocedures. 
Met betrekking tot verzoekschriftprocedures wordt echter (bladzijden 26 tot 
en met 28) gepleit voor uitdrukkelijke toepasselijkverklaring van een aantal 
artikelen betreffende de bewijskracht van geschriften, het getuigenverhoor 
en tenslotte ook van artikel 176 betreffende de bewijslastverdeling. Ik ben 
evenwel, zoals ook reeds uit het vorenstaande volgt, van oordeel dat het 
geen aanbeveling verdient aan deze voorstellen gevolg te geven. De thans 
bestaande vrijheid van de rechter ten aanzien van de bewijslevering dient 
ook in verzoekschriftprocedure slechts beperkt te worden op de in artikel 
182 aangegeven wijze. Zou men verder gaan, dan zouden de juist in die 
rechterlijke vrijheid gelegen voordelen van verzoekschriftprocedures 
vrijwel verloren gaan en zou van essentieel onderscheid tussen gewone 
procedures en verzoekschriftprocedures nauwelijks nog sprake zijn. Daar 
staat tegenover dat ook in het stelsel van het ontwerp de rechter juist zoals 
dit in het huidige recht het geval is, in alle daarvoor zijns inziens in aanmer-
king komende gevallen ook voornoemde artikelen analoog kan blijven 
toepassen. Aldus biedt de gekozen opzet van artikel 182 enerzijds een 
bepaalde mate van zekerheid en anderzijds voldoende soepelheid waar dit, 
mede gegeven het grote aantal en de verscheidenheid van verzoekschrift-
procedures, geboden is. 

Het bovenstaande neemt niet weg dat in verband met de in het gewijzigd 
ontwerp in de artikelen 189a en 201 aangebrachte wijzigingen alsmede in 
verband met het voorstel ook partijen als getuigen toe te laten nog enige 
wijziging respectievelijk precisering moet worden aangebracht in de 
opsomming van de in artikel 182 uitdrukkelijk van toepassing verklaarde 
artikelen. Bij nota van wijziging worden daartoe strekkende voorstellen 
gedaan. 

Artikel 183 

Ten aanzien van dit artikel hebben de leden van de D'66-fractie gevraagd 
om een reactie terzake de suggestie van de Koninklijke Notariële Broeder-
schap 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. 

Ik ben van oordeel dat het geen aanbeveling verdient een dergelijke 
bepaling in artikel 183 op te nemen. In de eerste plaats niet, omdat de 
opmerking van de Broederschap een gevaar inhoudt, namelijk dat van een 
onjuiste uitleg van de term «authentieke akte», die de Broederschap op die 
manier wil zien opgevat als «notariële akte» (; zie aldus bijvoorbeeld Van 
Velten, Kopers en Economische Eigenaars van onroerend goed, diss. p. 
243, noot 466). De term «authentieke akte» duidt echter een ruimer begrip 
aan waarmede een beperkende bepaling, zoals door de Koninklijke Notariële 
Broederschap gesuggereerd, niet strookt. Ik merk in dit verband op dat dit 
evenzeer het geval is in het systeem van het nieuw Burgerlijk Wetboek: 
wordt daarin van «authentieke akte» gesproken, dan wordt een ruimer 
begrip bedoeld. Dit blijkt onder meer uit de artikelen 3.9.2.2 lid 1, 3.9.2.3 lid 
1 en 3.9.2.17 lid 2, waar ook andere authentieke akten dan notariële akten, 
zoals bijvoorbeeld het proces-verbaal van een schikkingscomparitie 
krachtens artikel 19 Rv., zijn toegelaten. Waar in het nieuw Burgerlijk 
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Wetboek in bepaalde gevallen van «notariële akte» wordt gesproken, 
geschiedt dit om in die gevallen andere authentieke akten uit te sluiten. Dit 
is vooral van belang voor registergoederen (artikelen 3.4.2.4, 3.9.4.2). 
Vergelijk in dit verband ook de memorie van antwoord op het vierde 
gedeelte Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 (wetsontwerp 17 496 stuk nr. 10) 
bij artikel 3.4.2.4, punt 13 (blz. 43). Een en ander betekent dat de notariële 
akte weliswaar een zeer belangrijk species is van het begrip authentieke 
akte, maar dat daaruit geenszins kan worden afgeleid dat het begrip 
«authentieke akte» in het algemeen gesproken samenvalt met het begrip 
«notariële akte». Nog afgezien van het vorenstaande acht ik het bovendien 
niet juist in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een bepaling over 
de omvang van de bevoegdheid van de notaris op te nemen. Een dergelijke 
bepaling hoort thuis in de Wet op het Notarisambt, waarvan overigens in 
het kader van de Invoeringswetgeving (zevende deel) een aantal artikelen 
zal worden gewijzigd. 

Artikel 184 

De leden van de fractie van de V.V.D. hebben in het kader van artikel 184 
een vraag gesteld over handtekeningenkwesties bij onderhandse akten. 
Deze vraag heeft echter inhoudelijk betrekking op artikel 185 en zal in dat 
verband worden beantwoord. 

Voor wat betreft het tweede lid van artikel 184, hebben de leden van de 
fractie van D'66 verwezen naar een vraag van een commissie van de 
Koninklijke Notariële Broederschap, voorkomend in een rapport dat in 1980 
werd gepubliceerd (WPNR no. 5625). Deze vraag heeft betrekking op een in 
een eerder rapport d.d. 25 maart 1960 (WPNR no. 4624) reeds gevraagde 
verduidelijking, hierop neerkomend dat in (de eerste zin van) het tweede lid 
sterker zal worden benadrukt dat het hier gaat om materiële bewijskracht 
tussen partijen. Naar de mening van de in 1960 rapporterende commissie 
(wier toenmalige rapport echter niet betrekking had op artikel 184, zoals 
voorkomend in het in 1969 ingediende regeringsontwerp, maar op het in 
1959 verschenen rapport van de Staatscommissie voor de Nederlandse 
Burgerlijke Wetgeving nopens het bewijsrecht) zou de terminologie van het 
tweede lid eerder in de richting van de formele bewijskracht wijzen. In 
verband daarmede heeft de toenmalige commissie een wijzigingsvoorstel 
gedaan voor de eerste zin van het tweede lid van artikel 184 luidend als 
volgt: 

«Authentieke en onderhandse akten leveren ten aanzien van de verklaring 
van een partij omtrent een rechtshandeling dwingend bewijs op van de 
gebondenheid van deze partij aan die verklaring jegens haar wederpartij, 
tenzij dit zou kunnen leiden tot een rechtsgevolg, dat niet ter vrije bepaling 
van partijen staat», (einde citaat). De essentie van dit wijzigingsvoorstel is 
gelegen in de passage: «(dwingend bewijs) van de gebondenheid van deze 
partij» (namelijk degene die verklaarde) «aan die verklaring jegens haar 
wederpartij». 

Naar mijn oordeel verdient het geen aanbeveling dit voorstel over te 
nemen. Dit in de eerste plaats omdat de huidige tekst, waarin gesproken 
wordt over: «(dwingend bewijs) van de waarheid dier verklaring» en welke 
tekst in zoverre overeenstemt met de destijds door de Staatscommissie 
voor de Burgerlijke Wetgeving voorgestelde tekst, naar mijn oordeel geen 
aanleiding geeft tot een eventueel misverstand dat hier sprake zou zijn van 
formele bewijskracht. Deze formele bewijskracht betreft immers uitsluitend 
de vraag of dwingend bewezen is dat de ondertekenaar heeft verklaard 
datgene wat in de akte staat, ofwel betreft het bewijs van het feit wan de 
verklaring. In artikel 184, tweede lid, wordt echter duidelijk aangegeven dat 
het hier gaat om het dwingend bewijs van de waarheid van de verklaring. 
Of, anders gezegd, om het bewijs dat de inhoud van die verklaring waar is. 

Daarnaast acht ik de door voornoemde commissie van de Notariële 
Broederschap voorgestelde, hierboven in essentie weergegeven, termino-
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logie niet doeltreffend, omdat de vraag of de inhoud van de verklaring 
tussen partijen als waar geldt, een andere is dan de vraag of die inhoud zo 
moet worden uitgelegd dat de verklarende partij jegens de andere is 
«gebonden». Dit laatste is meer een kwestie van juridische gevolgen van 
die verklaring dan van het bewijs dat de inhoud ervan waar is. Bovendien 
duidt deze omschrijving op een obligatoire overeenkomst, terwijl het hier 
om allerlei rechtshandelingen zal kunnen gaan. 

Artikel 184a 

De leden van de D'66-fractie hebben, in het licht van het in het voormelde 
in 1980 uitgebrachte rapport daaromtrent door de Koninklijke Notariële 
Broederschap gestelde, allereerst de vraag gesteld waarom voor de hier 
bedoelde groep verbintenissen een verzwaarde eis moest worden gesteld. 
In antwoord op die vraag moge ik verwijzen naar de bij de memorie van 
toelichting daarvoor gegeven motivering, onder meer inhoudend dat het 
voorschrift van artikel 184a een zekere waarde heeft om onvoorzichtige 
mensen te beschermen tegen het ondoordacht tekenen van schuldbekente-
nissen of het tekenen van stukken in blanco. De kans op het onvoorzichtig 
tekenen van stukken is groter bij eenzijdige schuldbekentenissen dan bij 
andere, tweezijdige contracten, waarbij partijen over en weer verplichtingen 
op zich nemen. Voormeld argument (waarmede de toenmalige vaste 
commissie zich blijkens het voorlopig verslag volledig heeft kunnen 
verenigen) doet mijns inziens daarom nog steeds opgeld, waarbij in 
aanmerking moet worden genomen dat die verzwaringseis onder meer niet 
geldt voor verbintenissen door de schuldenaar aangegaan in de uitoefening 
van zijn beroep of bedrijf. 

De leden van de D'66-fractie hebben voorts mijn standpunt gevraagd met 
betrekking tot de suggestie van de Commissie van de Koninklijke Notariële 
Broederschap in het geval er sprake is van personen, die de Nederlandse 
taal niet beheersen of niet kunnen schrijven. Deze suggestie houdt in dat 
tenminste een bepaling wordt opgenomen, waarin wordt uitgedrukt, dat de 
bepaling van artikel 184a niet van toepassing is indien en voorzover een 
handtekening wordt gezet in aanwezigheid van een notaris. De notaris zou 
dan, nadat hij de ondertekenende partij gewezen heeft op de consequenties 
van het zetten van zijn handtekening, deze ondertekening door middel van 
een desbetreffende verklaring en door middel van legalisatie van de 
handtekening moeten bevestigen. Deze commissie doet dit voorstel omdat 
zij vreest dat in voornoemd geval het doel van het artikel wordt voorbijge-
schoten. 

Ik merk naar aanleiding van deze suggestie op dat de verzwaringseis van 
artikel 184 voor voornoemde personen een belasting kan betekenen, ook 
wanneer hun schriftuur zich beperkt tot het stellen van een goedkeuring 
zoals in het slot van het eerste lid omschreven. Mocht (ook) het stellen van 
die schriftelijke goedkeuring onoverkomelijk bezwaar opleveren omdat 
personen de schrijfkunst niet machtig zijn, dan zie ik in het eventueel om 
die reden niet-nakomen van die vereisten echter geen nadeel voor de 
betrokken ondertekenaar, integendeel, het eventueel met een simpele 
handtekening ondertekende stuk heeft tegenover hen dan geen dwingende 
bewijskracht. Daar voeg ik nog aan toe dat bij schrapping van artikel 184a 
voornoemde personen zeker in het nadeel zouden zijn, ook al hebben zij 
recht op het leveren van tegenbewijs en zouden zij zich eventueel met een 
beroep op de algemeen geldende regels betreffende wilsgebreken aan de 
gevolgen van die ondertekening kunnen onttrekken. Een dergelijk beroep is 
overigens onder omstandigheden evenmin uitgesloten indien voornoemde 
personen na onjuiste voorlichting door hun wederpartij omtrent de inhoud 
van het ter ondertekening voorgelegde eenzijdige stuk toch aan de gestelde 
verzwaringseisen zouden hebben voldaan. 

Tenslotte merk ik op dat het door de commissie van de Koninklijke 
Notariële Broederschap gedane voorstel overigens wel langs het met 
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artikel 184a beoogde doel - namelijk het bieden van enige bescherming 
tegen het ondoordacht tekenen van eenzijdige onderhandse schuldbekem 
tenissen - heen schiet: in de gevallen dat de wederpartij zelf op een gang 
naar de notaris zou aandringen om de handtekening in het bijzijn van de 
notaris te doen plaatsen, en te laten legaliseren, bestaat er vermoedelijk 
veel minder behoefte aan notariële voorlichting van de betrokken onderte-
kenaar dan in de gevallen waarin de wederpartij zulks zou nalaten en zou 
volstaan met het overeenkomstig artikel 184a voorleggen van een onder-
handse schuldbekentenis. 

Om al deze redenen ben ik van oordeel dat handhaving van artikel 184a 
de voorkeur verdient en dat het - gegeven het beoogde doel - niet zinvol 
zou zijn een bepaling als door voornoemde commissie gesuggereerd op te 
nemen. 

Artikel 185 

De leden van de V.V.D.-fractie hebben naar aanleiding van het betoog in 
de memorie van antwoord, waarin door mijn ambtsvoorganger is uiteen-
gezet dat en waarom hij niet de mening van de vaste commissie deelt dat 
ook handtekeningenkwesties bij onderhandse akten in de vrije bewijssfeer 
van artikel 177 (nieuw) Rv. dienen te worden opgelost, opgemerkt dat niet 
duidelijk blijkt op welke wijze de handtekeningkwestie bij onderhandse 
akten dan wel moet worden behandeld. Zij vroegen zich af of mijn ambts-
voorganger in dat betoog niet met zichzelf in tegenspraak is, nu naar de 
mening van deze leden in het gestelde op blz. 17 van de memorie van 
antwoord inhoudelijk toch wordt teruggegrepen naar de vrije bewijsleer en 
derhalve inhoudelijk het standpunt van de vaste commissie wordt onder-
schreven. 

Ik merk daarover het volgende op. Blijkens artikel 185, tweede lid, levert 
een onderhandse akte, waarvan de ondertekening stellig wordt ontkend, 
geen bewijs op, zolang niet bewezen is van wie de ondertekening afkomstig 
is. Dit betekent dat aldus de bewijslast terzake van de echtheid van de 
handtekening wordt gelegd op degene die zich op de akte beroept. In dit 
geval staat het de rechter dus niet vrij overeenkomstig artikel 177 de 
bewijslast te verdelen en dienovereenkomstig eventueel de partij die de 
authenticiteit van de handtekening stellig heeft ontkend, te belasten met 
het bewijs van de juistheid van die ontkenning. Ook het betoog op blz. 17 
van de memorie van antwoord gaat daarvan uit. Aldaar wordt naar aanleiding 
van vragen in het voorlopig verslag, eerst uiteengezet waarom wel vals-
heidskwesties, maar niet handtekeningkwesties bij onderhandse akten 
overeenkomstig de bewijslastverdelingsregels van artikel 177 kunnen 
worden opgelost. In de laatste alinea van dat betoog wordt er op gewezen 
dat de echtheid van de handtekening meestal niet uit het stuk waarop die 
handtekening is gesteld, kan worden afgeleid. Dit betekent dat het bewijs 
van die echtheid meestal aan de hand van andere gegevens of bewijsmid-
delen - door de partij die zich op de akte beroept - zal moeten worden 
aangetoond. Het aan het slot van het betoog op blz. 17 gestelde, hierop 
neerkomend dat het de rechter - bij de beoordeling van de vraag óf dat 
bewijs geleverd is - vrij staat uit ieder feitelijk gegeven in het geding (en 
eventueel uit hetgeen in een voorafgaand proces is geschied) middellijk of 
onmiddellijk bewijs te putten, doet aan voormeld uitgangspunt geen 
afbreuk. Het gaat bij laatstgenoemde vraag immers slechts om de kwestie 
van de bewijswaardering en niet om een vraag van bewijslastverdeling. 
Om deze redenen kom ik tot de conclusie dat het op blz. 17 van de memorie 
van antwoord voorkomende betoog, dat ik volledig kan onderschrijven, 
niet tegenstrijdig is. Wel kan worden toegegeven dat de in de inleiding van 
dat betoog voorkomende opmerking - hierop neerkomend dat de omstan-
digheid dat valsheidskwesties overeenkomstig artikel 177 kunnen worden 
opgelost, «niet zonder meer» tot de conclusie leidt dat nu ook handteke-
ningkwesties bij onderhandse akten, wat de bewijslastverdeling betreft, 
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dienovereenkomstig behoren te worden behandeld - tot misverstand 
aanleiding kan geven. In zoverre dient dat gedeelte van dit betoog dan ook 
alsnog gecorrigeerd te worden in die zin dat - wat de bewijslastverdeling 
betreft - de stellingname ten aanzien van de behandeling van valsheids-
kwesties niet tot de conclusie leidt dat nu ook ten aanzien van handteke-
ningkwesties eenzelfde stellingname op zijn plaats zou zijn. 

Artikel 185a 

Met betrekking tot artikel 185a is naar aanleiding van desbetreffende 
vragen gemotiveerd uiteengezet dat en waarom er naar het oordeel van 
mijn ambtsvoorganger ten aanzien van fotokopieën en eventuele andere 
moderne vormen van reproduktie en registratie van schriftelijke gegevens 
geen grond bestaat voor afwijking van de bijzondere wettelijke regels met 
betrekking tot de bewijskracht van onder andere originele onderhandse 
akten. De leden van de V.V.D.-fractie hebben in het nader voorlopig verslag 
naar aanleiding van dit oordeel, dat ik volledig kan onderschrijven, desal-
niettemin - onder verwijzing naar de in het nadere voorlopig verslag 
genoemde brieven van respectievelijk het Verbond van Verzekeraars in 
Nederland en de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen - de 
vraag gesteld of niet een bepaling aan artikel 185a, derde lid, zou kunnen 
worden toegevoegd, waarbij aan fotokopieën of microkopieën, vervaardigd 
bij algemene maatregel van bestuur, dezelfde bewijskracht zou 
worden toegekend als aan de oorspronkelijke akte. Hoewel zulks niet 
expliciet uit de daartoe door deze leden voorgestelde tekst blijkt, is het 
daarbij - gelet op het daaraan voorafgaande betoog van deze leden -
kennelijk de bedoeling dat deze bewijskracht slechts dan aan voornoemde 
kopieën zou toekomen wanneer geen origineel van de akte meer aanwezig 
is. De voorgestelde tekst lijkt daarnaast ook uitsluitend bedoeld te zijn voor 
kopieën van onderhandse akten. Voornoemde leden hebben als argument 
voor dit voorstel, in navolging van voornoemde organisaties, aangevoerd 
dat de moderne techniek de mogelijkheid biedt om een betrouwbaar 
archief aan te houden en dat door deze techniek maatstaven kunnen 
worden aangelegd, die voldoende waarborgen geven voor de objectieve 
juistheid van hetgeen in de gekopieerde originelen was belichaamd. 
Daarbij valt overigens op te merken dat in de brief van het Verbond van 
Verzekeraars niet, zoals door deze leden vermeld, wordt gewezen op het in 
deze bedrijfstak «bestaande gebruik dat er een formele gelijkstelling 
bestaat» tussen microkopieën en originelen. Wel wordt daarin gesteld dat 
zodanige formele gelijkstelling met het oog op de daaraan verbonden 
aanzienlijke ruimtewinst en kostenbesparing: «van essentieel belang wordt 
geacht.» 

Naar aanleiding van dit betoog van de leden van de V.V.D.-fractie merk ik 
het volgende op. 

Ik onderschrijf met mijn ambtsvoorganger dat de geschetste technische 
ontwikkelingen ertoe hebben geleid dat thans vele ondernemingen uit een 
oogpunt van efficiënte bedrijfsvoering ertoe over zijn gegaan moderne 
archiveringsmethoden toe te passen bij (massale) gegevensopslag en 
•verwerking. Daarbij valt in de eerste plaats te wijzen op de door de leden 
van de V.V.D.-fractie vermoedelijk bedoelde methode van micrografie om 
gegevens en originele bescheiden behorend tot de bedrijfsadministratie 
vast te leggen op microfilm en af te drukken hetgeen op microfilm is 
vastgelegd. Daarnaast worden ook nog verder ontwikkelde methoden van 
micrografie toegepast, aangeduid als C.O.M. (computer-output-on-micro-
film). Deze komen er, kort gezegd, op neer dat de gegevens op onder 
andere magneetbanden van computers, die in magnetische tekens zijn 
vervat, door tussenschakeling van apparatuur in voor de mens leesbaar 
schrift worden omgezet en dit schrift vervolgens wordt verfilmd. Technisch 
gaat deze ontwikkeling nog steeds voort en worden niet alleen mechanische, 
maar ook onder meer elektronische hulpmiddelen gebruikt bij de geconv 
puteriseerde opslag en verwerking van gegevens. Deze technische ontwik-
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kelingen en de daarmee gepaard gaande mogelijkheden van een meer 
efficiënte bedrijfsarchivering maken het naar mijn oordeel wenselijk de 
wijze waarop thans de bewaarplicht betreffende boekhoudbescheiden in 
artikel 6, derde lid, van het Wetboek van Koophandel en artikel 14 van boek 
2 van het Burgerlijk Wetboek is geregeld, onder bepaalde voorwaarden 
daaraan te passen, voorzover deze gegevensverwerking op aanvaardbare 
wijze geschiedt. In overleg met mijn ambtgenoot van Financiën wordt 
thans een voorontwerp van wet voorbereid tot wijziging van voornoemde 
wetsartikelen en van soortgelijke artikelen in de desbetreffende fiscale 
wetgeving. De bedoeling daarbij is enerzijds rekening te houden met 
voornoemde bedrijfsbelangen van ondernemingen, en anderzijds te 
waarborgen dat de belangen van derden, met wie de bewaarplichtige 
ondernemer handelsbetrekkingen onderhoudt, niet worden geschaad. Ook 
de mogelijkheden tot uitoefening van controle op de wijze van nakoming 
van de bewaarplicht door de overheid, met name in verband met de fiscale 
verplichtingen van de ondernemer, dienen daarbij onverlet te blijven. 

Een en ander behoort echter naar mijn oordeel niet tot gevolg te hebben 
dat aan de overeenkomstig voornoemde moderne methoden vervaardigde 
microreprodukties (of -kopieën), voorzover die op originele onderhandse 
akten betrekking hebben, dezelfde bewijskracht wordt toegekend als aan de 
originelen van die akten. Ook bij de thans toegepaste methoden, ook al 
worden daarbij reeds bepaalde technisch-administratieve en organisatori-
sche richtlijnen gehanteerd, is immers geenszins uitgesloten dat ten gevolge 
van al dan niet opzettelijk gemaakte fouten of ten gevolge van bepaalde 
manipulaties de aldus gereproduceerde bescheiden niet meer overeenstem-
men met het origineel. 

De vraag of de kopie geheel conform is aan het origineel kan zich, met 
name ook bij elektronische reprodukties, in allerlei variaties voordoen en 
kan ook betrekking hebben op de aldus geregistreerde handtekening. Het 
komt ongewenst voor aan microfilm of computerregistraties, onder welke 
eventuele technisch-administratieve voorschriften ter voorkoming van 
vergissingen of vervalsingen ook vervaardigd, meer bewijskracht toe te 
kennen dan zij nu reeds hebben, te weten vrije bewijskracht. De sterke 
bewijskracht, die het Nederlandse bewijsrecht aan de onderhandse en 
- met name ook - authentieke akte toekent, is gebaseerd op weloverwogen 
waarborgen ten aanzien van de totstandkoming ervan en de mogelijkheid 
van verificatie ingeval van betichting van materiële valsheid. Die waarborgen 
komen met de vernietiging van de originele akten te vervallen. 

Tegenover de bedrijfstechnische en economische belangen van de 
ondernemingen die de opslag van gegevens via de vervanging van 
geschriften door moderne registratiemiddelen willen bewerkstelligen, 
staan de belangen van wederpartijen die met hen transacties aangingen 
die door die geschriften bewezen moeten worden. Op die wederpartijen 
mag het bewijsrisico van de vernietiging van het origineel niet op voorhand 
worden afgewenteld. In geval van gemotiveerde betwisting van de gestelde 
overeenstemming zal de rechter aan in het gegeven geval gebleken feiten 
en omstandigheden - dan meestal gelegen buiten die kopie of reproduktie 
zelf - eventueel een vermoeden van echtheid kunnen ontlenen. Omgekeerd 
zal hij bij - de gegeven omstandigheden in aanmerking genomen -
voorshands ongemotiveerd te achten betwisting, volledige bewijskracht 
kunnen toekennen aan die kopie of reproduktie. Ten slotte valt nog op te 
merken dat een bepaling als door de leden van de V.V.D.-fractie voorgesteld 
ook niet zonder meer zou kunnen worden ingevoegd in het gewijzigd 
ontwerp. Gelijkstelling in bewijskracht van reprodukties (en fotokopieën) 
van onderhandse akten met de originele onderhandse akten zou immers 
een essentiële wijziging inhouden van het in de artikelen 184 e.v. Rv. 
(gewijzigd ontwerp) neergelegde stelsel van bewijskracht van akten, omdat 
de foto- of microkopie geheel de plaats van het (vernietigde) origineel zou 
gaan innemen en de functie daarvan zou voortzetten. Ook wijziging van 
artikel 147 Rv., betrekking hebbend op alle geschriften, zou noodzakelijk 
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zijn, omdat na vernietiging «het stuk zelf» niet meer ter inzage kan worden 
gegeven; evenzo zou wijziging van andere artikelen die betrekking hebben 
op een exhibitieplicht in of buiten proces, nodig zijn. Voorts zouden in ieder 
geval ook de als constitutief vereiste (bijvoorbeeld dading, compromis, 
cognossement) of enig bewijsmiddel (bijv. verzekeringspolis, aanbreng 
goederen bij huwelijksvoorwaarden) voorgeschreven onderhandse akten 
van de voorgestelde gelijkstelling moeten worden uitgesloten. Op al deze 
gronden acht ik invoering van een bepaling als door de leden van de 
V.V.D.-fractie voorgesteld ongewenst en ben ik tevens van oordeel dat 
handhaving van het bij het gewijzigd ontwerp voorgestelde systeem van 
bewijswaardering en bewijslastverdeling ook ten aanzien van de hier 
besproken microreprodukties en kopieën tot billijke uitkomsten zal kunnen 
leiden. 

Artikel 186 

De leden van de V.V.D.-fractie hebben zich, blijkens hetgeen daarover in 
het nader voorlopig verslag door deze leden is opgemerkt, niet laten 
overtuigen door de argumentatie welke in de memorie van antwoord is 
aangevoerd met betrekking tot de in artikel 186 voorgestelde beperking van 
de dwingende bewijskracht van in kracht van gewijsde gegane strafvonnis-
sen tot vonnissen welke op tegenspraak zijn gewezen. Deze leden bepleiten 
schrapping van deze beperking op grond van door hen aangevoerde 
redenen van redelijkheid en billijkheid. Deze komen er, kort samengevat, 
op neer dat artikel 186 tot gevolg zou hebben dat degene die op grond van 
zijn overtuiging dat hij geen gegrond verweer tegen de tenlastelegging kan 
voeren verstek laat gaan, in een daarop volgende civiele procedure, 
gevoerd terzake van het bewezen verklaarde strafbare feit, bewijstechnisch 
in een gunstiger positie komt te verkeren dan degene die, niet of niet 
geheel overtuigd van zijn ongelijk, zich vruchteloos tegen de tenlastelegging 
heeft verdedigd, met dienovereenkomstig een ongunstiger positie van de 
tegenpartij in de civiele procedure. Ik merk daaromtrent het navolgende op. 

Zoals o.m. bij de memorie van antwoord aangegeven, is de beperking van 
de dwingende bewijskracht tot strafvonnissen op tegenspraak gewezen 
gegrond op de overweging dat een zodanig strafvonnis een uitspraak is 
van de rechter waarin alle facetten die de dader naar voren heeft willen 
brengen aan de orde zijn gekomen. Als de strafrechter in die omstandigheden 
eenmaal heeft uitgemaakt dat bepaalde feiten zijn bewezen, ligt het ook om 
redenen van proceseconomie voor de hand dat die vaststelling ook in het 
burgerlijk geding wordt aanvaard, behoudens uiteraard de mogelijkheid 
van tegenbewijs. Diezelfde overweging kan echter niet gelden wanneer er 
sprake is van een bij verstek gewezen strafvonnis. In dat geval immers 
bestaat de kans dat ten gevolge van de afwezigheid van verdachte bepaalde 
feitelijke eventueel twijfel verwekkende omstandigheden tijdens de 
strafzaak niet aan het licht zijn gekomen, waardoor mogelijk een bewezen-
verklaring heeft plaatsgevonden die niet, althans niet zonder onderzoek, 
zou hebben plaatsgevonden indien de verdachte deze, uit de stukken niet 
blijkende, omstandigheden vóór of op de strafzitting ter kennis van de 
strafrechter zou hebben gebracht. 

De verdachte of veroordeelde kan om hem moverende redenen ervan 
afzien in een strafgeding te verschijnen of in verzet te gaan tegen een bij 
verstek gewezen strafvonnis. Denkbaar is bijv. dat een bij verstek veroor-
deelde afziet van verzet wanneer hij weliswaar niet precies heeft gedaan 
wat is bewezen verklaard, maar verwacht een even hoge straf te krijgen 
wanneer hij zou aantonen hoe het ten laste gelegde feit zich daadwerkelijk 
heeft voorgedaan. Van de verdachte of veroordeelde kan niet worden 
gevergd dat hij zich bij zijn overwegingen om al dan niet te verschijnen of 
in verzet te gaan, rekenschap geeft van de buiten het eigenlijke strafproces 
gelegen gevolgen. Het zou daarom onjuist zijn hem in een eventueel 
volgend civiel proces op een bewijstechnisch nadelige wijze te confronteren 
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met een bewezenverklaring, op de inhoud waarvan hij (meestal) om 
redenen buiten het proces gelegen, heeft afgezien invloed uitte oefenen. 
Het plaatsen van een justitiabele in een nadelige positie wegens het feit dat 
hij op enig moment in het strafgeding niet verschijnt, past overigens ook 
niet in ons rechtstelsel, dat het aan de rechter overlaat in die gevallen 
verstek te verlenen dan wel te gelasten dat de verdachte op een nader te 
bepalen tijdstip ter terechtzitting aanwezig zal zijn. 

Anderzijds betekent handhaving van de in artikel 186 opgenomen 
beperking naar mijn oordeel niet dat de bewijsrechtelijke positie van de 
wederpartij van de bij verstek veroordeelde in het civiele proces, niet billijk 
zou zijn geregeld. Immers, ook al is de rechter ingeval van een voorafgaand 
strafrechtelijk verstekvonnis ingevolge artikel 186 niet verplicht voorshands 
uit te gaan van de juistheid van het bij dat strafvonnis bewezenverklaarde 
feit, hij blijft gehouden de algemeen geldende regels terzake van bewijs-
lastverdeling en bewijswaardering zorgvuldig toe te passen en daarvan 
blijk te geven in een gemotiveerde beslissing. Dit betekent dat hij juist ook 
onder deze omstandigheden de stellingname van gedaagde die, onder 
weergave van de daadwerkelijke - in het strafproces mogelijk minder 
relevante - gang van zaken de gegrondheid van eisers vordering betwist, 
kritisch zal moeten toetsen op gemotiveerdheid en relevantie. De bewijs-
middelen op basis waarvan het strafvonnis werd gewezen, kunnen daarbij 
ook een rol spelen, in welk verband o.m. gedacht kan worden aan de door 
de leden van de V.V.D.-fractie naar voren gebrachte mogelijkheid dat ook in 
een verstekprocedure getuigen a charge kunnen zijn gehoord. De inhoud van 
hun verklaringen zal onder omstandigheden de rechter in het civiele proces 
er toe kunnen brengen voorshands uit te gaan van de juistheid van het bij 
verstek-strafvonnis bewezen verklaarde feit en op grond daarvan gedaagde 
met het tegenbewijs te belasten. Het zou echter op bovenaangegeven 
gronden te ver voeren de rechter daar ook in geval van een verstek-vonnis 
steeds toe te verplichten. Ten slotte zij naar aanleiding van een desbetreffende 
opmerking van de leden van de V.V.D.-fractie nog opgemerkt dat degene 
die ook volgens zijn eigen opvatting een strafbaar feit heeft gepleegd en op 
grond van zijn overtuiging dat hij geen gegrond verweer kan voeren 
verstek liet gaan, feitelijk in een daarop volgend civiel proces daarom nog 
niet in gunstiger bewijstechnische positie komt te verkeren dan wanneer hij 
wel in het strafgeding zou zijn verschenen en veroordeeld zou zijn: ook in 
het civiele proces zal hij dan immers niet in staat zijn argumenten en feiten 
aan te voeren die een gemotiveerd verweer tegen eisers vordering zouden 
inhouden en - uitsluitend om die reden - tot een bewijsopdracht aan eiser 
zouden kunnen leiden. Of, anders gezegd, de omstandigheden dat een ten 
laste gelegd feit bij een verstek-vonnis werd bewezen verklaard, ontheft 
de gedaagde die verweer voert niet van de verplichting eisers stellingen 
deugdelijk en gemotiveerd te betwisten. Blijft deugdelijke betwisting 
achterwege, dan zal de rechter ook in geval van een bij verstek gewezen 
strafvonnis op grond van de omstandigheden van het civiele geding 
kunnen afzien van een bewijsopdracht aan eiser en zal hij, mits eisers 
vordering ook overigens gegrond lijkt, diens vordering zonder meer 
kunnen toewijzen. Ditzelfde geldt wanneer een verdachte, zoals door de 
V.V.D.-fractie wordt gesuggereerd, in de strafzaak opzettelijk verstek zou 
laten gaan om in het eventueel daarop volgende civiele proces bewijsrech-
telijk een betere positie te kunnen innemen: het verstek laten gaan in de 
strafzaak zal hem niet baten wanneer hij niet tevens in staat is eisers 
vordering deugdelijk te betwisten. Ten slotte kan, naar aanleiding van een 
desbetreffende opmerking van deze leden aan het slot van hun beschou-
wingen over artikel 186, nog worden opgemerkt dat aan het bovenstaande 
ook geen afbreuk wordt gedaan wanneer ten gevolge van de Wet vermo-
genssancties meer en meer zaken hetzij van ernstiger aard, hetzij zaken 
waarvan de uitslag niet van tevoren bepaalbaar is, op de zittingen komen. 
Integendeel, indien ook in deze soort zaken bij verstek zal worden bewezen 
verklaard dat iemand een feit heeft begaan gelden bovenuiteengezette 
redenen om geen dwingende bewijskracht aan zodanig vonnis toe te 
kennen eens te meer. 
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Artikelen 189 en 190 

De leden van de V.V.D.-fractie hebben gewezen op het in de praktijk bij 
sommige rechtbanken bestaande gebruik 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 vastge-
steld, doch dat de zaak daartoe naar een enquêterol wordt verwezen. Een 
dergelijk systeem is - aldus kort samengevat het betoog van deze leden -
zowel in het belang van de rechter als in het belang van partijen en de 
getuigen, omdat aldus bij de vaststelling van dag en uur zoveel mogelijk 
met een voor ieder van betrokkenen meest geschikte datum en tijdstip 
rekening kan worden gehouden. Aldus kunnen onnodige administratieve 
rompslomp en tijdverlies, veroorzaakt door eenzijdige vaststelling van 
datum en uur van de getuigenverhoren, worden voorkomen. Deze leden 
hebben aan het slot van dat betoog de vraag gesteld of het geen aanbeveling 
zou verdienen om dit systeem zo niet als enig systeem dan toch als 
mogelijkheid in te voeren. De leden van de S.G.P.-fractie hebben in dit 
verband evenzo de vraag gesteld of niet in de wet rekening dient te worden 
gehouden met de omstandigheid dat in de praktijk het tijdstip van vaststelling 
van het getuigenverhoor dikwijls tot later wordt uitgesteld dan wel aan de 
rechter of raadsheer-commissaris wordt overgelaten. 

Ik ben met de leden van voornoemde fracties van mening dat het 
aanbeveling verdient in de wet te bepalen dat vaststelling van dag en uur 
van het getuigenverhoor ook op een later tijdstip dan bij het interlocutoir 
vonnis (waarbij getuigenverhoor wordt bevolen) kan plaatsvinden. Daarbij 
kan in het midden worden gelaten of daartoe een verwijzing naar de rol 
plaatsvindt dan wel of deze vaststelling aan de rechter-commissaris of 
rechtbank (zo dit getuigenverhoor op verzoek van beide partijen ten 
overstaan van het rechterlijk college zal plaatsvinden) wordt overgelaten. 

Bij nota van wijziging wordt daartoe een wijziging van artikel 189, tweede 
lid en van artikel 190 voorgesteld. 

De leden van de fractie van D'66 hebben zich afgevraagd waarom in het 
voorgestelde artikel 182 het voorgestelde artikel 190 betreffende het recht 
op tegenbewijs niet wordt genoemd. Soortgelijke vraag hebben de leden 
van de S.G.P.-fractie gesteld met betrekking tot kort-gedingprocedures. Ik 
moge ter beantwoording van die vragen kortheidshalve verwijzen naar de 
hierboven met betrekking tot artikel 182 reeds weergegeven redenen 
waarom zowel ten aanzien van kort-gedingprocedures als ten aanzien van 
rekestprocedures uitdrukkelijke toepasselijkverklaring van nog andere 
formele voorschriften dan de in artikel 182 genoemde niet gewenst wordt 
geacht. De leden van de S.G.P.-fractie hebben voorts, hoewel zij blijkbaar 
konden instemmen met de in het derde lid van artikel 189 neergelegde 
bepaling dat tenzij partijen eenparig hebben verzocht dat dit niet zal 
geschieden, het getuigenverhoor kan plaatsvinden voor een rechter-com-
missaris, desalniettemin gevraagd 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. Ik ben van mening dat aan die bedoeling (neergelegd in artikel 
207 van het ontwerp) geen afbreuk wordt gedaan door het bepaalde in 
artikel 189, derde lid. Immers, het in artikel 207 neergelegde beginsel houdt 
slechts in dat voorzover het getuigenverhoor voor een rechterlijk college 
heeft plaatsgehad, zoveel mogelijk diezelfde rechters aan de einduitspraak 
zullen meewerken. Wanneer echter het getuigenverhoor zoals de bedoeling 
is voor een rechter-commissaris heeft plaatsgehad, dan vergt artikel 207 
niet meer dan dat dan die rechter-commissaris aan de einduitspraak 
meewerkt, aan welke verplichting artikel 189, derde lid, niet in de weg 
staat. De leden van de S.G.P.-fractie hebben vervolgens gevraagd of niet 
op het punt van de betekening of toezending van het interlocutoire vonnis 
door de partij aan de wederpartij alsmede voor wat betreft de in artikel 192 
van het ontwerp voorgeschreven betekening van namen en woonplaatsen 
van getuigen aan de wederpartij aanpassing aan de praktijk gewenst is. Het 
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ontwerp schrijft echter zodanige betekening of toezending van het interlo-
cutoire vonnis niet voor. Anderzijds komt, mede in verband met de aan 
niet-verschijning verbonden gevolgen, handhaving van het voorschrift dat 
oproeping van getuigen bij dagvaarding of bij aangetekende brief plaatsvindt 
gewenst voor, om zoveel mogelijk te bevorderen dat de op te roepen 
getuige op de hoogte is of kan zijn van het bevolen getuigenverhoor en op 
het bevolen tijdstip zal verschijnen. 

Artikel 201 

De leden van de V.V.D.-fractie hebben bij het derde lid van artikel 201, 
dat zij alleszins juist achtten, opgemerkt dat het wenselijk is dat ook de in 
dat lid genoemde, aan partijen gestelde, vragen en de daarop gegeven 
antwoorden in het proces-verbaal worden opgenomen. Ik verwijs in dit 
verband naar artikel 202, vierde lid, waarin reeds is bepaald dat op de door 
partijen afgelegde verklaringen de voorgaande leden van artikel 202 van 
overeenkomstige toepassing zijn. Daarin is o.m. bepaald dat van het 
getuigenverhoor proces-verbaal wordt opgemaakt, waarin achtereenvolgens 
aantekening geschiedt van de in acht genomen vormen en van al hetgeen 
met betrekking tot de zaak voorvalt. 

Artikel 202a 

In antwoord op een desbetreffende vraag van de leden van de fractie van 
D'66 merk ik op dat het naar mijn oordeel, in verband met de omstandigheid 
dat tegen de hierbedoelde vonnissen van kantonrechters weliswaar geen 
hoger beroep maar wel beroep in cassatie resp. requeste civiel of verzet 
door derden kan worden ingesteld, aanbeveling verdient de bepaling te 
handhaven dat de summiere inhoud van de afgelegde getuigenverklaringen 
moet worden vermeld. Bovendien acht ik het, ook afgezien daarvan, juist in 
zaken waarin geen hoger beroep mogelijk is, gewenst dat de kantonrechter 
zich zo goed mogelijk rekenschap geeft van al hetgeen tijdens getuigenver-
horen is verklaard en daarvan ook blijk geeft in de motivering van zijn 
vonnis. Handhaving van de tekst van artikel 202a kan tot dat doel bijdragen. 

Artikel 207a 

In verband met de door de leden van de P.v.d.A.-fractie gestelde vraag 
wanneer er sprake is van «feiten die bewijs te haren voordele opleveren» 
moge ik kortheidshalve verwijzen naar het algemene deel van deze nadere 
memorie van antwoord, waarin deze vraag uitvoerig is besproken. 

Artikel 210 

Naar aanleiding van desbetreffende vragen van de leden van de V.V.D.-
fractie merk ik op dat inderdaad uit het tweede lid van dit artikel voortvloeit 
dat hogere voorziening mogelijk is zowel wanneer het verzoek ten dele als 
wanneer het verzoek geheel wordt afgewezen. In eerstbedoelde geval zal 
de hogere voorziening uitsluitend betrekking kunnen hebben op het 
afgewezen gedeelte van het verzoek. 

Artikelen 217 en 219 

In de bij deze nadere memorie ingediende nota van wijziging worden 
met betrekking tot de regeling van de vergoeding van deskundigenkosten 
wijzigingen voorgesteld. Deze wijzigingen houden in de eerste plaats 
verband met de sedert de indiening van het gewijzigd ontwerp van wet 
ingevoerde wijzigingen betreffende de Wet rechtsbijstand aan on- en 
minvermogenden, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet 
tarieven in burgerlijke zaken (de Wet tijdelijke voorzieningen rechtsbijstand 
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van 22 december 1983, Stb. 642). Krachtens die wet is o.m. de gratis-ad-
missieverlening en de toelating om tegen verminderd tarief te procederen 
(artikelen 855-871 Rv.) vervallen en vervangen door de verlening van 
processuele rechtsbijstand door middel van toevoeging van advocaat, 
procureur of deurwaarder. Door de bij nota van wijziging gedane voorstellen, 
die betrekking hebben op de artikelen 57a en 219-nieuw Rv. respectievelijk 
inhouden invoeging van een nieuw artikel 57c Rv., wordt de regeling van 
de vergoeding van de deskundigenkosten aan die wetswijzigingen aange-
past. Voorzover ten behoeve van de wederpartij van degene die in de 
kosten van het geding werd veroordeeld, ingevolge artikel 219, derde lid, 
het bedrag van de deskundigenvergoeding ten laste van 's Rijks kas aan de 
deskundigen werd uitbetaald en voorlopig in debet werd gesteld, verdient 
de restitutie van dit bedrag dat ter onderbouwing van het te wijzen vonnis 
in het belang van beide partijen werd betaald, voorrang boven de (restitutie 
dan wel de) voldoening van de (resterende) vergoeding van de advocaat, 
procureur of deurwaarder van de winnende procespartij. 

De overige voorstellen betreffende Artikel I van het gewijzigd ontwerp, 
onderdeel zevende Afdeling, bevatten een precisering van de regeling 
inzake de deskundigenkosten ingeval aan een of beide partijen een toevoe-
ging werd verleend ingevolge de Wet rechtsbijstand aan on- en minvermo-
genden. In de eerste plaats wordt duidelijkheidshalve voorgesteld de thans 
nog in de eerste zin van het derde lid van artikel 219 voorkomende bepaling 
over te brengen naar artikel 217, tweede lid. Bovendien wordt deze - als 
nieuwe derde zin aan het tweede lid van artikel 217 toe te voegen -
bepaling nog gepreciseerd, om rekening te houden met de omstandigheid 
dat met name in de kantongerechtsprocedures onvermogende partijen 
kunnen procederen aan wie geen advocaat is toegevoegd. Tenslotte wordt, 
afgezien van de hierboven reeds vermelde overbrenging van de eerste zin 
van artikel 219 naar artikel 217, nog een wijziging voorgesteld van de 
resterende bepalingen van het derde lid van artikel 219. Deze wijziging 
strekt ertoe beter tot uitdrukking te laten komen dat uit 's Rijks kas alleen 
dat gedeelte van de vergoeding wordt betaald, dat in verband met de 
toepassing van artikel 217, tweede lid, derde zin (nieuw) niet bij wege van 
voorschot of door middel van het ingevolge artikel 219, tweede lid uit te 
vaardigen bevelschrift hangende de procedure ten laste van een on- of 
minvermogende kan worden gebracht. Daarbij dient met name rekening te 
worden gehouden met de mogelijkheid dat ook ingeval slechts één partij 
«onvermogend» procedeert en de andere partij «betalend», de rechter op 
grond van de omstandigheden van het geding tot de conclusie kan komen 
dat het niet juist zou zijn één partij (bijvoorbeeld de «betalend» procederende 
partij) bij wege van voorschot met het gehele bedrag van de eventueel 
door de deskundige(n) begrote vergoeding te belasten. Wanneer de rechter 
dan op die grond aan de betalend procederende partij bijvoorbeeld slechts 
een voorschot oplegt ter hoogte van de helft van de begrote deskundigen-
vergoeding, dan dient het restant daarvan overeenkomstig het derde lid 
van artikel 219 ten laste van 's Rijks kas aan de deskundige te worden 
betaald en voorlopig in debet te worden gesteld. Indien vervolgens de 
uiteindelijk ingevolge het eerste lid van artikel 219 vastgestelde deskundi-
genvergoeding zou uitkomen boven het ingevolge artikel 217 begrote 
bedrag, dan dient ook de betaling van het restant van de nog aan deskundigen 
toekomende vergoeding met inachtneming van de bij de vaststelling van 
het voorschot of de begroting van de deskundigenkosten tot uitdrukking 
gekomen aanwijzing van de rechter, dienovereenkomstig over beide 
partijen te worden verdeeld. Dat wil zeggen, in het gegeven voorbeeld 
dient de griffier ingevolge artikel 219, tweede lid, voor de helft van de 
resterende deskundigenvergoeding een bevelschrift van tenuitvoerlegging 
uit te geven ten laste van de «betalend» procederende partij, terwijl hij 
vervolgens de andere helft overeenkomstig het derde lid van artikel 219 ten 
laste van 's Rijks kas aan de deskundige betaalt. Op die manier kan de 
rechter dus ook als slechts één van beide partijen betalend procedeert, al 
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naar gelang de omstandigheden van het geval desgewenst een genuan-
ceerde beslissing geven omtrent de wijze van betaling van de deskundi-
genkosten. 

Tenslotte wordt, naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van 
taalkundige aard van de leden van de V.V.D.-fractie, nog opgemerkt dat het 
juister voorkomt in artikel 217, tweede lid, derde zin - zoals nu voorgesteld -
het woord «opgelegd» te handhaven omdat daarmee wordt gedoeld op de 
vaststelling en niet op de betaling van het voorschot. 

Artikel 224 

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de leden van de 
V.V.D.-fractie over de memorie van antwoord betreffende dit artikel, merk 
ik, eveneens onder verwijzing naar hetgeen hierboven met betrekking tot 
artikel 210 is opgemerkt, op dat de bedoeling van de desbetreffende 
passage in de memorie van antwoord is zoals door deze leden wordt 
gepreciseerd. Dat wil zeggen: zowel wanneer het verzoek ten dele als 
wanneer het geheel wordt afgewezen is hogere voorziening mogelijk; in 
eerstbedoeld geval beperkt zich dat beroep tot het afgewezen gedeelte van 
het verzoek. 

Artikel 228 

De met betrekking tot dit artikel door de leden van de V.V.D.-fractie 
gestelde inhoudelijke vragen zijn reeds eerder opgeworpen in het algemene 
gedeelte van het nader voorlopig verslag en zijn in verband daarmee reeds 
in het algemene deel van deze nadere memorie uitvoerig beantwoord. Wat 
betreft het eerste lid van artikel 228 tenslotte hebben deze leden terecht 
gesignaleerd dat daarin abusievelijk na «dan wel» het woord: «vertegen-
woordigd» is weggevallen. Bij nota van wijziging wordt deze fout hersteld. 

Artikel VII 

Het komt bij nader inzien gewenst voor dit artikel, waarin het overgangs-
recht is geregeld, te wijzigen. Terecht is er in het eerder reeds vermelde 
artikel van mr. P. J. van Sambeek en mr. H. Stein (Advocatenblad van 22 
oktober 1982, blzz. 469 e.v.) op gewezen dat dit artikel geen bevredigende 
regeling bevat, omdat daarin slechts rekening is gehouden met de situatie 
dat in een lopend geding reeds een beslissende eed is opgedragen. Nu in 
het gewijzigd ontwerp van wet o.m. is voorgesteld de mogelijkheid te 
openen om partijen als getuigen te horen in verband waarmee tevens 
schrapping van de regeling betreffende de aanvullende eed wordt voorge-
steld, bestaat er inderdaad alle aanleiding dit artikel verder aan te passen. 
Volgens de nu voorgestelde redactie zal het nieuwe bewijsrecht eveneens 
niet gelden voor lopende gedingen, waarin reeds een aanvullende eed 
werd opgedragen of een getuigenverhoor werd bevolen, omdat de beslissing 
waarbij zulks werd opgedragen of werd bevolen nog op het oude recht is 
gebaseerd en allerlei problemen kunnen ontstaan wanneer desalniettemin 
alsnog het nieuwe bewijsrecht daarop van toepassing zou worden verklaard. 
Ditzelfde geldt wanneer reeds een deskundigenonderzoek of een echtheids-
of valsheidsonderzoek is bevolen. In overeenstemming met de in voormeld 
artikel gedane suggestie wordt echter voorgesteld te bepalen dat deze 
uitzonderingsbepaling buiten toepassing blijft voorzover het betreft 
lopende gedingen waarin een getuigenverhoor of deskundigenonderzoek 
is bevolen waaraan nog geen uitvoering is gegeven. In die situatie behoeven 
immers geen verwikkelingen te worden gevreesd. 
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Artikel IX 

Tenslotte wordt voorgesteld Artikel IX te wijzigen, zodat de inwerkingtre-
ding niet meer afhankelijk wordt gesteld van een invoeringswet. Daarbij 
wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de bepaling voorkomend 
in de eerste zin van het derde lid van artikel 182 eerst op een later tijdstip 
zal kunnen in werking treden in verband met de daarvoor vereiste vaststelling 
van een algemene maatregel van bestuur. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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BIJLAGE 1 Wetsontwerp tot herziening van het bewijsrecht in 
burgerlijke zaken (kamerstukken nr. 10 377); onderdeel: 
horen van partijen als getuigen 

Aan de Voorzitter der Subcommissie Burgerlijke Rechtsvordering der 
Staatscommissie 
de heer mr. W. L. Haardt 

's-Gravenhage, 1 oktober 1982 

Bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is in het stadium van de 
schriftelijke behandeling bovenvermeld wetsontwerp nog aanhangig. De 
memorie van antwoord en bijbehorend gewijzigd ontwerp van wet werd in 
augustus 1981 ingediend. Een belangrijk onderdeel van dat gewijzigd 
ontwerp wordt gevormd door het voorstel tot invoering van de mogelijkheid 
om procespartijen als getuigen te doen horen. Dit voorstel werd gebaseerd 
op het op 3 oktober 1975 door uw Commissie op verzoek van mijn ambts-
voorganger uitgebrachte positieve advies met bijbehorende voorstellen en 
toelichting, welke voorstellen grotendeels door mij werden overgenomen. 

Op 28 juli j l. is het nader voorlopig verslag omtrent het gewijzigd ontwerp 
van wet verschenen (nr. 12 van de voornoemde kamerstukken). Daaruit 
blijkt dat vanuit de vaste Commissie door een aantal fracties de juistheid 
van bovenvermeld voorstel tot invoering van de mogelijkheid om proces-
partijen als getuigen te horen, wordt betwijfeld. Men heeft zich bij het uiten 
van die twijfel gebaseerd op een aan de vaste Commissie toegezonden 
rapport van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak d.d. 15 april 
1982. In dat rapport wordt, in afwijking van het in 1970 door een gecombi-
neerde Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de 
Nederlandse Orde van Advocaten uitgebracht rapport, alsnog bepleit af te 
zien van de mogelijkheid om procespartijen als getuigen te horen. 

Inmiddels is op 21 september 1982 door de door de Nederlandse Orde 
van Advocaten ingestelde Adviescommissie o.a. met betrekking tot dit 
onderdeel van het gewijzigd ontwerp van wet eveneens een rapport 
uitgebracht. In dat rapport wordt handhaving van dat onderdeel bepleit. 

Met het oog op de voorbereiding van de nadere memorie van antwoord 
zou ik het zeer op prijs stellen van uw commissie, zo mogelijk op korte 
termijn, commentaar en advies met betrekking tot voornoemde rapporten, 
voorzover deze betrekking hebben op bovenvermeld onderdeel, van resp. 
de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Adviescommissie van 
de Nederlandse Orde van Advocaten te mogen ontvangen. 

Afschriften van de beide rapporten alsmede van het nader voorlopig 
verslag dd. 28 juli 1982 worden daartoe als bijlagen bij deze brief gevoegd. 

De Minister van Justitie, 
J. de Ruiter 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 10377, nr. 13 45 



Wetsontwerp tot herziening van het bewijsrecht in 
burgerlijke zaken (kamerstukken nr. 10377); onderdeel: 
horen van partijen als getuigen 

Aan zijne excellentie de Minister van Justitie 

7 februari 1983 

1. In zijn schrijven van 1 oktober jl.. Stafafdeling Wetg. Privaatrecht no. 
483/682, heeft uw ambtsvoorganger onze Subcommissie verzocht om 
commentaar en advies omtrent de twee navolgende rapporten, voorzover 
betrekking hebbende op het onderdeel «invoering van de mogelijkheid om 
procespartijen als getuigen te horen»: 

a. rapport van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak dd. 15 april 
1982, en 

b. nader rapport van de Adviescommissie ingesteld door de Nederlandse 
Orde van Advocaten, uitgebracht op 21 september 1982 (sindsdien gepubli-
ceerd in Advocatenblad 1982, nr. 18, blz. 437 e.v.) 

Zoals in die brief wordt vermeld, wordt in eerstbedoeld rapport, hier 
kortheidshalve aan te duiden als het NVR-rapport, bepleit alsnog af te zien 
van de mogelijkheid om procespartijen als getuigen te horen, hetgeen 
blijkens het inmiddels verschenen nader voorlopig verslag (kamerstukken 
nr. 10377, nr. 12) een aantal fracties der vaste Commissie heeft doen 
twijfelen aan de juistheid van het destijds door hen zelf gedane voorstel tot 
invoering van die mogelijkheid, terwijl in laatstbedoeld rapport, hier verder 
aan te duiden als het NOA-rapport, waarvan de vaste Commissie nog geen 
kennis kon nemen bij het opstellen van het nader voorlopig verslag, aan de 
invoering van die mogelijkheid wordt vastgehouden. 

De Subcommissie heeft zich opnieuw in de materie verdiept en de 
tegengestelde standpunten, neergelegd in beide rapporten, zorgvuldig 
tegen elkaar afgewogen. Als resultaat daarvan is zij tot de slotsom gekomen, 
die in het NOA-rapport bij de bespreking van de artikelen 187 en 187a aldus 
onder woorden wordt gebracht, dat «een terugkomen op deze doorbraak, 
die het slechten inhoudt van een van de laatste kunstmatige belemmeringen 
voor een vrije bewijslevering buitengewoon betreurd moet worden». 

2. Alvorens haar standpunt nader uiteen te zetten, zou de Subcommissie 
eerst iets willen zeggen over de in het oorspronkelijke rapport der Advies-
commissie NVR/NOA opgenomen verwijzing, overgenomen in de memorie 
van antwoord (kamerstukken nr. 9, blz. 21), naar het recht in de Angelsaksi-
sche landen en in West-Duitsland, een verwijzing die voor de opstellers van 
het NVR-rapport aanleiding was uitvoeriger op het getuigenverhoor in die 
landen in te gaan (blz. 8 e.v.). Op basis van die beschouwingen wordt in het 
nader voorlopig verslag (blz. 3 e.v.) van de zijde van de V.V.D.-fractie kritiek 
geuit op die verwijzing. 

Voorzover die kritiek inhoudt dat het Duitse recht een bijzondere regeling 
van de «Parteivernehmung» kent die afwijkt van die van het Gewijzigd 
Ontwerp, miskent zij dat naar het Duitse recht slechts verwezen is ten 
betoge dat daarin de partijverklaring «tot op zekere hoogte» als bewijsmiddel 
is aanvaard. In de Memorie van Antwoord is uiteengezet dat gekozen is 
voor een systeem waarbij de partij behandeld wordt als een «gewone» 
getuige, zij het met enkele afwijkingen. De afzonderlijke regeling van het 
partijverhoor in het Duitse recht is dan ook niet nagevolgd. 

Voorzover die kritiek benadrukt dat in het Engelse recht het verhoor van 
de partij gebonden is aan een strikt formele verhoorprocedure, ziet zij 
eraan voorbij, dat de wijze waarop in het Engelse recht de partij wordt 
gehoord, niet verschilt van die waarop een getuige die niet partij is, wordt 
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gehoord. Of het Angelsaksische systeem van het horen van getuigen 
betere waarborgen bevat voor het vinden van de waarheid en voor een 
aanvaardbare wijze van ondervraging van getuigen, moge hier in het 
midden blijven. Hier is slechts van belang dat in het Angelsaksische recht 
de partij als getuige als een gewone getuige wordt behandeld, en haar 
verklaring een gewone getuigenverklaring is. 

3. Het belangrijkste argument dat destijds werd aangevoerd ten gunste 
van de mogelijkheid partijen als getuigen te horen, was dat aldus zou 
worden voorkomen dat in tal van procedures een vordering of verweer zou 
mislukken doordat de eiser, respectievelijk de gedaagde in bewijsnood 
verkeert, waarbij dan in veel van die gevallen door het uitsluiten van de 
procespartij bovendien rechtsongelijkheid kan ontstaan (zie Voorlopig 
Verslag, kamerstuk no. 6, ad. art 187a (nieuw), blz. 8/9). Voorbeelden van 
die rechtsongelijkheid doen zich vooral voor in twee categorieën van 
procedures. In de eerste categorie vallen procedures tussen arbeider en 
werkgever, tussen consument en leverancier en tussen burger en overheid; 
zij hebben gemeen dat dikwijls een natuurlijk persoon als proces-partij staat 
tegenover een rechtspersoon, en dat een voor de afloop van het proces 
beslissend gesprek over het aangaan of beëindigen der relatie of over de 
regeling van een geschil heeft plaatsgehad tussen de natuurlijke persoon 
(arbeider, consument, burger) enerzijds en een functionaris van de rechts-
persoon anderzijds; de eerste kan dan niet, de tweede wèl als getuige 
worden gehoord. 

In de tweede categorie vallen procedures over verkeersongelukken, 
waarbij de ene verkeersdeelnemer wèl kan getuigen, omdat aan zijn zijde 
de verzekeringsmaatschappij optreedt die in (een deel van) zijn rechten is 
gesubrogeerd, en de andere verkeersdeelnemer, die zélf partij is, niet; of 
waarbij één der partijen, de keuze hebbend een chauffeur dan wel diens 
werkgever te dagvaarden, de chauffeur dagvaardt om hem als getuige uit 
te schakelen. 

4. Volgens het NVR-rapport zou dit argument zijn kracht hebben verloren 
door de rol die de comparitie van partijen in de laatste 10 jaren in de 
praktijk is gaan vervullen: ook zij kan dienen en is gaan dienen, zo is het 
betoog, als middel om de geschetste bewijsnood en rechtsongelijkheid op 
te heffen. Zij zou daartoe zelfs een beter middel zijn en de ontwikkeling die 
te haren opzichte is op gang gekomen, zou worden doorkruist en afgeremd. 
Aldus kan de kern van het betoog in het rapport worden weergegeven. 

5. De Subcommissie wil vooropstellen dat zij de voordelen van de 
comparitie, zoals de in het NVR-rapport (blz. 12/13) worden opgesomd, ten 
volle onderkent, en dat zij de toename van het aantal comparities in de 
praktijk, waarvan het rapport gewag maakt (blz.15), toejuicht. Zij meent 
echter dat de comparitie van partijen niet kan dienen, en ook niet mag 
dienen om in de gevallen van bewijsnood waarvan hier sprake is, uitkomst 
te bieden, en dat door de invoering van de mogelijkheid van het horen van 
partijen als getuigen haar bestaansrecht niet wordt aangetast en de 
gunstige ontwikkeling, boven bedoeld, niet wordt afgeremd. 

6. Wat het eerste punt betreft, zij er op gewezen, dat in het huidige recht 
de comparitie van partijen ófwel dient om «een vereniging te beproeven» 
(art. 19), ófwel tot het geven van inlichtingen aan de rechter (art. 19a). 
Dikwijls worden die twee doeleinden met elkander gecombineerd. Vooral 
de «inlichtingencomparitie» is uit een oogpunt van bewijsrecht niet zonder 
belang; terecht wordt in het NVR-rapport aangevoerd (zie blz. 12, onderaan, 
sub d) dat door een goed gebruik van de op de compartitie van partijen 
verkregen inlichtingen in sommige gevallen de bewijslast billijk kan 
worden verdeeld en de vaststelling van een probandum kan worden 
vergemakkelijkt, terwijl in sommige andere gevallen verdere bewijslevering 
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overbodig wordt. Gewezen kan worden op op H.R. 23 december 1943 N.J. 
1944/45 no. 141. De slotwoorden van artikel 19a, lid 2, «zulks met inachtne-
ming van de wettelijke regelen omtrent het bewijs», leggen de rechter 
evenwel een zekere beperking op in de waardering van de verklaringen van 
partijen. Een verklaring van een der partijen die gemotiveerd is weersproken, 
kan niet medewerken tot het bewijs (het rapport ziet hieraan ook niet 
voorbij, zie blz. 12, onderaan, sub b), en dat zijn juist de gevallen waarin die 
partij in bewijsnood geraakt en slechts haar toelating als getuige uitkomst 
kan bieden. Gebruik van de comparitie tot dat doel zou een oneigenlijk 
gebruik zijn en strijdig met de beperkingen die artikel 19a inhoudt. (Vgl. ook 
H.R. 26 november 1976 N.J. 1978 no. 54 omtrent de niet-toelaatbaarheid 
van verklaringen van derden ter comparitie als bewijsmiddel, nu deze 
derden niet met inachtneming der voorschriften met betrekking tot getui-
genbewijs, respectievelijk deskundigenbericht waren gehoord). Een al te 
gretig gebruik van de comparitie kan er ook toe leiden - en de praktijk heeft 
daar al voorbeelden van gegeven - dat de rechter in een goed bedoelde 
poging de zaak in die richting te sturen die hem juist voorkomt, in zijn 
opvolgend vonnis, naar aanleiding van het ter comparitie verklaarde, 
bepaalde stellingen als ingetrokken of niet langer volgehouden aanmerkt, 
ook als de houding van partijen die conclusie niet wettigde. 

De slotsom is, dat de compartitie van partijen, gebruikt voor bewijsdoel-
einden, ook haar gevaren heeft, en dat zij, hoe nuttig ook in vele gevallen, 
het bewijs door (partij-) getuigen niet overbodig kan maken." 

Trouwens, de praktijk bevestigt dit ook doordat in zeer veel gevallen, ook 
na een gehouden comparitie, het beslissende punt toch nog, na een 
daartoe strekkend interlocutoir vonnis door getuigen zal moeten worden 
bewezen. 

7. Wat het tweede punt betreft, het NVR-rapport vreest dat door de 
invoering van de mogelijkheid tot het horen van de procespartij als getuige 
het aantal procedures en het aantal getuigenverhoren zal toenemen, en dat 
de comparitie niet meer aan haar doeleinden zal beantwoorden en derhalve 
in haar gunstige ontwikkeling zal worden afgeremd (zie in het bijzonder blz. 
16). 

De Subcommissie deelt die vrees slechts zeer ten dele. Wat de toename 
van het aantal procedures en het aantal getuigenverhoren betreft, moet 
bedacht worden dat de gevallen waarin een procespartij een proces dat zij 
thans niet aandurft, voortaan wél zal aandurven alleen omdat zij verwacht 
het te zullen winnen op grond van haar eigen getuigenverklaring, niet zó 
talrijk zijn, vooral in aanmerking genomen dat die verklaring volgens art. 
207a van het Ontwerp geen bewijs te haren voordele kan opleveren, tenzij 
zij strekt ter aanvulling van onvolledig bewijs. 

Wat betreft de vrees, geuit in het NVR-rapport, dat de comparitie van 
partijen in een vroeg stadium van het proces minder zinvol wordt doordat 
partijen hun kruit droog willen houden tot het getuigenverhoor en dat hun 
standpunten zich daarover zullen verharden: een oordeelkundige leiding 
van de rechter, die zo nodig partijen wijst op het voorschrift van artikel 228, 
lid 4 van het Ontwerp, inhoudende dat hij uit een weigering om te antwoorden 
de gevolgtrekkingen kan maken die hij geraden zal achten, en dat partijen 
van een verhoor van hen als getuigen geen ongerechtvaardigde verwach-
tingen mogen hebben in verband met de voor de bewijskracht geldende 
beperkingen, kan hier in vele gevallen uitkomst brengen. 

Nochtans heeft de Subcommissie zich beraden op oplossingen waardoor, 
met behoud van de mogelijkheid partijen als getuigen te horen, de hier 
geuite vrees zou kunnen worden weggenomen. 

8. Vele voorstanders van het horen van partijen als getuige willen een 
beperking in deze vorm aanbrengen, dat zij aan de partij-getuige een 
verschoningsrecht toekennen. Zij menen derhalve dat de afzwakking van 
de sancties verbonden aan zwijgen, geldende voor partij-getuigen ten 
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opzichte van andere getuigen, als neergelegd in de artikelen 195, lid 2 en 
207a, lid 2, nog niet ver genoeg gaat. Aldus het NOA-rapport (evenals het 
oorspronkelijke rapport der Adviescommissie NVR/NOA), C. H. Beekhuis in 
de Van Opstall-bundel van 1972, blz. 7/8, en Mr. H. Stein, Advocatenblad 
1982, blz. 272-274. 

De Subcommissie zou daar in meerderheid niet voor voelen. Anders dan 
in het strafprocesrecht bestaat in het civiele procesrecht geen algemeen 
aanvaarde regel dat een partij niet gedwongen kan worden bewijs te 
leveren tegen zichzelf. Een partij die zichzelf aanbiedt als getuige, moet er 
niet voor terugschrikken dat zij van de zijde van haar tegenpartij vragen te 
beantwoorden krijgt, en de tegenpartij moet er mee rekenen dat zij omtrent 
de door haar aangevoerde stellingen en gedane betwistingen aan de tand 
wordt gevoeld. Reeds in het huidige recht geldt in sommige gevallen dat 
op de ene partij die de stellingen van de andere partij ontkent, ter verlichting 
van de bewijslast van de andere partij de verplichting rust haar ontkenning 
te motiveren of nadere mededelingen te doen (HR 29 november 1957, NJ 
1958, no. 31 en 24 januari 1975, NJ 1976, no. 90; HR 10 juni 1966, NJ 1966, 
no. 390; HR 18 mei 1979, NJ 1979, no. 480; HR 25 juni 1982, RvdW 1982, 
no. 141), ook als dat in haar nadeel mocht blijken uit te vallen. 

9. Anderen bepleiten de beperking te laten vallen die is vervat in de 
artikelen 207a en 228, lid 4, inhoudende dat een verklaring van een partij-
getuige omtrent door haar te bewijzen feiten te haren voordele geen bewijs 
kan opleveren, tenzij, in het geval van artikel 207a (dus bij een verhoor 
onder ede, niet bij een comparitie), deze strekt ter aanvulling van onvolledig 
bewijs. 

Hoewel daarvoor spreekt dat aldus wederom een beletsel zou komen te 
vervallen voor een vrije bewijslevering, meent de Subcommissie in 
meerderheid dat een dergelijke oplossing te ver zou gaan en acht zij de eis 
dat er aanvullend bewijs moet zijn, onmisbaar. Weliswaar kan aan het 
NVR-rapport worden toegegeven dat de verklaring van de partij haar dan 
niet in alle gevallen uit de voor haar bestaande bewijsnood helpt, doch dit 
bezwaar weegt niet tegen de voordelen die in andere gevallen met het 
voorgestelde systeem worden verkregen. 

De vraag, of een verklaring omtrent door de partij te bewijzen feiten 
bewijs te haren voordele oplevert, kan hieraan worden afgemeten of de 
rechter zich daardoor kan laten leiden tot een voorde partijgetuige gunstige 
beslissing. 

10. Een derde oplossing, die aansluit bij de in het NVR-rapport beschreven 
in Duitsland geldende regeling en bij hetgeen ten onzent reeds is voorgesteld 
door Pos (N.Jb. 1971, blz. 193 e.v.), is hierin gelegen dat men het horen van 
partijen als getuigen niet onbeperkt toelaat doch van de toestemming van 
de rechter afhankelijk maakt. 

De Subcommissie meent dat een dergelijke oplossing geen aanbeveling 
zou verdienen indien het de rechter vrij zou staan geheel naar eigen 
goeddunken die toestemming te weigeren; dat zou te veel afbreuk doen 
aan de autonomie die aan partijen moet worden toegekend bij de bewijsle-
vering. Hoogstens ware te overwegen een beperking in dier voege, dat de 
rechter mag weigeren een procespartij als getuige te horen, tenzij beide 
partijen het horen van die procespartij hebben verzocht, of de als getuige 
te horen procespartij door die weigering zou worden beroofd van haar 
enige mogelijkheid de betwiste feiten te bewijzen, of zij daardoor ten 
opzichte van haar wederpartij in een positie van ongelijkheid zou worden 
gebracht. 

Een op deze wijze geclausuleerde weigeringsbevoegdheid van de 
rechter, zie ook het NVR-rapport (laatste regels der samenvatting op blz. 
17), acht de Subcommissie in meerderheid niet aanbevelenswaardig. Zij is 
trouwens technisch moeilijk te verwezenlijken: dikwijls zal de rechter 
immers eerst na het horen van de getuigen kunnen beoordelen of zich een 
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positie van rechtsongelijkheid of een geval van bewijsnood heeft voorge-
daan. Achteraf kan hij dan nog beoordelen, of de verklaring van de partij-
getuige in verband met de beperking van artikel 207a mee mag wegen, en 
zo ja, of zij geloof verdient. 

11. De Subcommissie zal in dit verband niet ingaan op hetgeen in het 
NVR-rapport wordt gezegd over de waarde van de eed, en ook niet op de 
uiteenlopende opvattingen die daaromtrent in het Nader Voorlopig Verslag 
worden naar voren gebracht. Zij moge volstaan met een verwijzing naar 
het gestelde in het NOA-rapport, in het bijzonder in nos. 14 en 16, waarbij 
zij zich kan aansluiten. 

12. De Subcommissie hoopt met deze uiteenzettingen aan het tot haar 
gerichte verzoek te hebben voldaan. De slotsom luidt dat zij de voorkeur 
geeft aan een ongewijzigde handhaving van de mogelijkheid partijen als 
getuigen te horen, zoals die mogelijkheid is gerealiseerd in het Gewijzigd 
Ontwerp Bewijsrecht (Kamerstuk no. 10). Zij herhaalt hetgeen zij aan het 
slot van haar brief van 3 oktober 1975 heeft geschreven: zij hoopt aldus 
een bijdrage te hebben geleverd voor een vruchtbare voortzetting der 
parlementaire behandeling van het Wetsontwerp Bewijsrecht, waarvan de 
spoedige inwerkingtreding naar haar indruk door de overgrote meerderheid 
van allen die bij de rechtsbedeling zijn betrokken, nog steeds wordt 
gewenst. 

Met gevoelens van de meeste hoogachting, 

W. L. Haardt, voorzitter 
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