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1 Inleiding

1.1 Een introductie tot het onderzoeksgebied

Deze studie is gewijd aan het IPR-bewijsrecht, ofwel het ‘Nederlands internationaal
bewijsrecht’. In het IPR-bewijsrecht zijn twee vragen belangrijk. Ten eerste de vraag
naar het toepasselijke bewijsrecht op de verschillende bewijsvragen die zich kunnen
afspelen in een Nederlandse civiele procedure met een internationaal element. Een
voorbeeld ter verduidelijking. Een Duitse vennootschap sluit met een Nederlands
bedrijf een overeenkomst tot levering van bepaalde goederen. In dit contract is een
rechtskeuze voor het Duitse recht opgenomen. De Duitse vennootschap spreekt de
Nederlandse wederpartij vervolgens aan tot betaling van de koopprijs en start een
procedure bij de Nederlandse rechter. Welk recht is dan van toepassing op de bewijs-
kwesties die zich in deze procedure voordoen? Is dit Nederlands of Duits recht? Is
Duits recht bijv. toepasselijk op de vraag naar de bewijslastverdeling? En hoe zit het
met wettelijke vermoedens en de mogelijkheid om in deze procedure getuigenbewijs
te leveren? Stel dat de Duitse partij een onderhandse akte zoals een kwitantie in de
procedure wil inbrengen, welk recht is dan toepasselijk op de bewijskracht van deze
akte? Aan de hand van welke conflictregel moeten al deze vragen worden beantwoord?

Een tweede vraag die in het IPR-bewijsrecht van belang is, handelt over de
(grensoverschrijdende) verkrijging van bewijs ten behoeve van een civiele procedure.
Ik keer weer terug tot het hierboven genoemde voorbeeld. Stel, de Duitse eiser stelt
in het kader van de Nederlandse procedure een verzoek in tot het horen van een
getuige die in Duitsland woonachtig is. Het bewijs bevindt zich dan in een ander land
dan waar de (bodem)procedure aanhangig is. De vraag rijst langs welke weg de
Nederlandse rechter als hij het verzoek van de Duitse eiser toewijst, aan de Duitse
rechter opdracht kan geven tot het verkrijgen van het verlangde bewijs ten behoeve
van de Nederlandse procedure? Welke voor Nederland geldende verdragen en EG-
verordeningen gelden er zoal op het terrein van de internationale bewijsverkrijging?
Hoe verloopt de procedure tot verzending en uitvoering van verzoeken tot het verrich-
ten van onderzoekshandelingen ingevolge deze regelingen?

Voor de juridische praktijk speelt in dit verband nog het volgende een rol. Stel,
in Nederland is nog geen procedure aanhangig gemaakt en de Duitse partij besluit
voorafgaand aan de procedure (die in Nederland op basis van art. 2 van de EEX-
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verordening1 moet worden aangebracht) in Duitsland een getuige voorlopig te horen.
Dit is mogelijk nu het Duitse procesrecht de rechtsfiguur van het ‘selbständige Beweis-
verfahren’ (§ 485 e.v. ZPO) kent. Deze procedure kan worden vergeleken met de
Nederlandse voorlopige bewijsverrichtingen, zoals het voorlopig getuigenverhoor (art.
186-193 Rv) en het voorlopige deskundigenonderzoek of voorlopige plaatsopneming
(art. 202-207 Rv). Met een voorlopige bewijsverrichting kan een verzoeker voorafgaand
aan een procedure bewijs vergaren om dit veilig te stellen zolang er nog geen bodem-
procedure aanhangig is. Ook kan hij een voorlopige bewijsverrichting gebruiken om
in te schatten of het instellen van zijn vordering bij de Nederlandse rechter zin heeft.
Deze vorm van grensoverschrijdende bewijsverkrijging door partijen geeft in het IPR
aanleiding tot een aantal vragen. Kan de Duitse partij in mijn voorbeeld voorafgaand
aan de Nederlandse procedure gebruik maken van een dergelijke lokale voorlopige
procedure? In algemene zin: zou de Nederlandse rechter zich op basis van de EEX-Vo
internationaal bevoegd kunnen verklaren om voorafgaand aan een bodemprocedure
van een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor kennis te nemen?
Zelfs als vaststaat dat de bodemprocedure in een andere lidstaat aanhangig moet
worden gemaakt?

De bovenstaande twee vragen staan in deze studie centraal. Hiermee bestaat dit boek
welbeschouwd uit twee delen. Eén deel dat handelt over de vraag welk recht toepasse-
lijk is op bewijskwesties en een ander deel dat zich bezighoudt met de problematiek
van de (grensoverschrijdende) bewijsverkrijging. De hoofdmoot van mijn onderzoek
houdt zich bezig met de eerste vraag, te weten het toepasselijke recht op bewijskwes-
ties. Hier doen zich een aantal interessante problemen voor. Deze problemen rijzen
omdat het bewijsrecht zich onderscheidt van andere rechtsgebieden. Kenmerkend aan
het bewijsrecht is dat het een hybride karakter heeft. Er bestaan zowel formele als
materiële kanten. Zo zijn er bewijskwesties met een duidelijk materieel karakter. Zij
stellen een begrenzing aan de materiële rechten van partijen. Voorbeelden van dergelij-
ke bewijsvragen zijn bijv. de bewijslastverdeling en de weerlegbare en onweerlegbare
vermoedens. Daartegenover staan bewijsvragen die een duidelijk formeel karakter
dragen. Deze bewijsvragen geven de wijze aan waarop het bewijs in een procedure
geleverd moet worden. Te denken valt aan bepalingen betreffende de wijze waarop
bewijsstukken in het geding worden gebracht en waarop verklaringen van partijen
en van getuigen en deskundigen worden verkregen en vastgelegd. In het interne recht
maakt het geen verschil of een bewijsvoorschrift een formeel of materieel karakter
draagt. In het internationaal privaatrecht ligt dit echter anders. Zo bestaat er reden
om de formele bewijsvragen gelet op het processuele karakter daarvan te onderwerpen
aan het recht van het forum. Omgekeerd zou bij de meer materiële bewijskwesties
de lex causae de boventoon moeten voeren. Deze bewijskwesties hebben immers
invloed op en hangen nauw samen met de onderliggende rechtsverhouding van partijen

1 Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerleg-
ging van beslissingen in burgerlijke of handelszaken, PbEG 2001, L012/1 (hierna: EEX-Vo). Zie
over de EEX-Vo hoofdstuk 5.
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waarop de lex causae toepasselijk is. Het hybride karakter van het bewijsrecht noopt
in het IPR tot een onderscheid tussen beide categorieën bewijskwesties. Dit stelt eisen
aan de inhoud van een conflictregel op dit terrein. Een algemene conflictregel voor
bewijskwesties moet beide categorieën bewijskwesties omvatten, waardoor de lat hoog
voor een geschikte aanknopingsfactor ligt. Deze problematiek voegt aan het IPR-
bewijsrecht een ‘extra’ dimensie toe.

Gelet op de specifieke problematiek die in het IPR-bewijsrecht optreedt, is het
frappant dat dit terrein weinig aandacht verkrijgt in de literatuur. Meestal wordt het
onderwerp slechts zijdelings of beknopt behandeld.2 Het gebrek aan belangstelling
is ook terug te zien aan het jaar van het laatste proefschrift over het IPR-bewijsrecht.
Dit dateert uit 1918, precies negentig jaar geleden.3 De internationale bewijsverkrijging
geniet overigens een ruimere belangstelling in de literatuur.4 Op dit terrein zijn recen-
telijk nieuwe ontwikkelingen opgetreden. Zo is op 1 januari 2004 de Europese Bewijs-
verordening5 in werking getreden.

1.2 Uitgesloten onderwerpen

Dit onderzoek heeft hoofdzakelijk betrekking op het conflictenrecht inzake bewijs,
met andere woorden de vraag welk recht toepasselijk is op bewijskwesties. Voorts
zal aandacht worden besteed aan de grensoverschrijdende bewijsverkrijging in civiele
procedures.

Onder het begrip ‘bewijsverkrijging’ versta ik drie vormen van bewijsverkrijging.
De eerste vorm is de verkrijging via de formele weg. Hieronder wordt de weg verstaan
van de rogatoire commissie, ofwel het verzoek om bewijshulp van de rechter van de
ene Staat tot de rechter van een andere Staat. De Nederlandse rechter vraagt bijv.
aan een Duitse rechter om een bepaalde bewijshandeling in zijn rechtsgebied te
verrichten. De Duitse rechter gaat nadat hij het verzoek aan een aantal formele eisen
heeft getoetst, vervolgens over tot uitvoering van het verzoek en zendt het verkregen
bewijs na uitvoering van het verzoek terug naar de Nederlandse rechter. Een tweede
vorm betreft de informele weg. In het laatste geval geschiedt de bewijsverkrijging
niet met inschakeling van de rechter waarbij de (bodem)procedure aanhangig is. De
bewijsverkrijging vindt in principe plaats door de partijen zelf en wel via een lokale
procedure in het land waar het bewijs zich bevindt. De bewijsverkrijging vindt dan

2 Zie bij wijze van uitzondering: B. Sluyters, ‘Evidence in the Conflict of Laws: A Comparative Study
of American and Dutch Law’,NTIR 1967, p. 291-311, 374-403; Jessurun d’Oliveira (1968); Sluyters
(1971).

3 Offerhaus (1918). Dit is overigens niet het eerste Nederlandse proefschrift over IPR-bewijsrecht.
Zie daarvoor T.G.M. Smits, Internationaal bewijsrecht in burgerlijke zaken (diss. Amsterdam),
Amsterdam: L. Kervel & Co 1885.

4 Zie bijv. Hebly (1994).
5 Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen

de gerechten van de lidstaten op het gebied van de bewijsverkrijging in burgerlijke of handelszaken,
PbEG L 174/1. Zie over de Bewijsverordening uitgebreid hoofdstuk 7.
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plaats buiten de Nederlandse rechter om; de Nederlandse rechter treedt niet als tussen-
schakel op bij het opvragen van bewijs bij zijn buitenlandse ambtgenoot. Tenslotte
bestaat er nog een rechtstreekse vorm van bewijsverkrijging. Hierbij geschiedt de
verkrijging van bewijs niet indirect met inschakeling van een buitenlandse rechter,
maar rechtstreeks door een instantie van het land waar de bodemprocedure aanhangig
is. Te denken valt bijv. aan de opneming van bewijs door een Nederlandse consulaire
ambtenaar of een (daartoe benoemde) Nederlandse rechterlijke ambtenaar.

Buiten deze twee onderwerpen, zijn er kwesties die weliswaar raakvlakken vertonen
met het IPR-bewijsrecht, maar die in deze studie niet zullen worden behandeld. Zo
blijft het onderwerp van de grensoverschrijdende verkrijging van bewijs in een straf-
of administratiefrechtelijke procedure buiten beschouwing. Ook over de verhouding
tussen het internationaal publiekrecht en de internationale bewijsverkrijging ga ik in
dit onderzoek niet in. Het internationaal publiekrecht kan grenzen opleggen aan de
mogelijkheden waarmee bewijs in het buitenland kan worden verkregen. Deze beper-
kingen vinden hun grondslag in het soevereiniteitsbeginsel en de mogelijke inbreuk
die daarop gemaakt kan worden. Hierbij kunnen in concrete zin de volgende vragen
rijzen. Kan de Nederlandse rechter aan het internationaal publiekrecht de bevoegdheid
ontlenen om bij bewijsvonnis een deskundige te benoemen met de opdracht in het
buitenland een onderzoek te verrichten? Is het mogelijk een verhoor van een buiten-
landse deskundige te bevelen, volgend op een onderzoek door deze deskundige in
het buitenland?6 Eenzelfde vraag kan gesteld worden ten aanzien van de publiekrechte-
lijke toelaatbaarheid van een gerechtelijke bezichtiging over de grens heen. Ook de
problematiek verbonden aan de toepassing van sancties ten aanzien van een onwillige
getuige die in het buitenland woonachtig is, is een vraag die in dit verband rijst.7

Een interessante vraag is tenslotte of de Nederlandse rechter in een procedure een
partij kan bevelen om bepaalde stukken over te leggen die zich in een andere lidstaat
bevinden.

Ofschoon deze laatste kwestie niet in dit onderzoek zal worden uitgewerkt, volsta
ik met de opmerking dat in de literatuur vaak de nadruk wordt gelegd op de concrete
omstandigheden van het geval.8 Óf bijv. een rechterlijk bevel tot het overleggen van
documenten die zich in het buitenland bevinden, geoorloofd is, lijkt bijv. veel af te
hangen van het feit of de partij die de beschikking heeft over de documenten, een
eigen onderdaan is en niet (mede) in het bezit is van een buitenlandse nationaliteit.
Voorts lijkt de publiekrechtelijke geoorloofdheid van een dergelijke bewijsbeslissing

6 Zie bijv.: Frankrijk: Cour d’appel de Versailles 9 april 1993, Revue critique de d.i.p. 1995, p. 80.
Duitsland: BGH 10 mei 1984, NJW 1984, p. 2039; OLG Hamm 8 dec. 1987, NJW 1988, p. 703.

7 Bijv. de processuele mogelijkheid van ‘een dwangmiddel’ in de zin van art. 173 Rv (gijzeling),
art. 444 Sr. (geldboete), art. 192 Rv. (gevangenisstraf), art. 172 Rv (inmenging van de lokale sterke
arm).

8 Zie bijv., J. Daoudi, Extraterritoriale Beweisbeschaffung im deutschen Zivilprozeß: Möglichkeiten
und Grenzen Beweisbeschaffung außerhalb des internationalen Rechtshilfeweges, Schriften zum
Prozessrecht, 159, Berlin: Duncker & Humblot 2000, p. 66 e.v.; Müller (2004); R. Geimer, Internatio-
nales Zivilprozeârecht, 5. neuarbeitete und erweiterte Auflage, Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt 2005,
p. 710-793.
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af te hangen van de vraag óf aan het bevel dwangmiddelen zijn verbonden. Luidt het
antwoord op deze vraag ontkennend en wordt slechts vrijwillige medewerking verzocht,
dan behoeft in een concreet geval geen sprake te zijn van een schending van de
soevereiniteit van de buitenlandse staat.

1.3 Methode van onderzoek; rechtsvergelijking

Deze studie handelt over bewijskwesties in het Nederlandse IPR. Op bepaalde plaatsen
in dit proefschrift zal een rechtsvergelijking worden gemaakt tussen het Nederlandse
IPR en een aantal IPR-stelsels. Zo zal ik in hoofdstuk 2 bij de bespreking van de
verschillende aanknopingsvoorstellen kort ingaan op buitenlands IPR. Hierbij komt
het IPR in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten beknopt aan bod. De keuze
van deze IPR-stelsels vindt zijn grond in de omstandigheid dat in deze landen de
discussie over het IPR-bewijsrecht het sterkst tot ontwikkeling is gekomen. Dit heeft
geleid tot de introductie van nieuwe conflictregels en conflictoplossingen die het IPR-
bewijsrecht vanuit een andere invalshoek benaderen. Deze nieuwe stroming staat
bekend als ‘Moderne School’.9 Opmerkelijk daarbij is dat deze oplossingen soms
sterk overeenkomen met de in Nederland gangbare conflictregel voor bewijsvragen.10

Buitenlands IPR zal ook kort aan bod komen bij de bespreking van Nederlandse
rechtspraak. Het is interessant te zien hoe de Nederlandse rechtspraktijk zich verhoudt
met ontwikkelingen in de ons omringende landen, zoals in Frankrijk en in Duitsland.

1.4 Plan van behandeling; opzet

Dit boek bestaat grof gezegd uit twee delen. Het eerste deel beslaat het terrein van
het toepasselijke recht op bewijskwesties (hoofdstukken 2 t/m 4). Het tweede deel
handelt over de grensoverschrijdende bewijsverkrijging (hoofdstukken 5, 6 en 7).

In hoofdstuk 2 vormt de vraag naar het toepasselijke recht op bewijskwesties het
onderwerp. Achtereenvolgens zullen de belangrijkste voorstellen worden besproken
die in de rechtspraak en literatuur zijn ontwikkeld om tot beantwoording van deze
vraag te komen. In het kader van een bespreking van deze standpunten maak ik een
onderscheid tussen ‘traditionele’ en ‘moderne’ voorstellen (par. 2.2 en 2.3). Beide
categorieën standpunten gaan uit van onderling verschillende uitgangspunten en
methoden. Voor het Nederlandse IPR is vooral de ordinatoria-decisoria litis-leer van
belang. Deze aanknopingsleer maakt een onderscheid tussen formeel en materieel
bewijsrecht, en onderwerpt beide categorieën bewijsvragen aan verschillende rechtsstel-
sels. Par. 2.2.3 is gewijd aan een bespreking van deze aanknopingsleer. In par. 2.2.5

9 Zie par. 2.3.
10 Zie par. 2.3.3.
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zal in het kader van de bespreking van de verschillende aanknopingsvoorstellen een
eigen opvatting worden geformuleerd.

Na een uiteenzetting van de verschillende aanknopingsstandpunten volgt een
onderzoek van de verschillende bewijskwesties met behulp van de ordinatoria-decisoria
litis-leer. Hierbij rijst de vraag in welke categorie, formeel of materieel bewijsrecht,
de verschillende bewijskwesties thuishoren. Vanuit een praktisch oogpunt zal daarbij
de opzet van de wettelijke regeling van het bewijsrecht (art. 149-207 Rv) zoveel
mogelijk worden gevolgd. De kwalificatie van bewijsvragen resp. Nederlandse wets-
bepalingen vindt in hoofdstuk 3 plaats.

In hoofdstuk 4 zal vervolgens een aantal bijzondere conflictregels van IPR-bewijs-
recht worden behandeld. Eerst zal art. 14 van het EVO-verdrag11 aan bod komen
(par. 4.2). Bij de bespreking van het EVO zal tevens kort worden ingegaan op het
voorstel voor een verordening inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen
uit overeenkomst dat de Europese Commissie op 15 december 2005 bij de Raad en
het Europees Parlement heeft ingediend (hierna: Voorstel Rome I) (par. 4.2.7).12

Dit voorstel dient ertoe het EVO te herzien en om te zetten in een verordening. Beide
regelingen bevatten eenvormige conflictregels op het terrein van overeenkomsten met
daarin een conflictregel over bewijskwesties. Vervolgens komt aan bod de verordening
Rome II.13 Deze verordening geeft conflictregels op het gebied van non-contractuele
verbintenissen, zoals verbintenissen uit onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde
verrijking. Art. 22 van deze verordening heeft betrekking op bewijskwesties. Deze
bepaling zal in par. 4.3 worden besproken. Afsluitend komt art. 15 Voorontwerp
Algemene Bepalingen14 aan bod (par. 4.4). Deze regeling is in 2002 door de Staats-
commissie IPR gepubliceerd en maakt deel uit van de werkzaamheden aan de codifica-
tie van het Nederlandse commune IPR.

Nadat is ingegaan op de vraag naar het toepasselijke recht op bewijskwesties, zal in
hoofdstuk 5 de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter aan bod komen.
Met name gaat het dan om de vraag of de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft om
van een verzoek tot een voorlopige bewijsverrichting (zoals een voorlopig getuigenver-
hoor) kennis te nemen. Voor het bepalen van internationale bevoegdheid in burgerlijke
of handelszaken bestaan in het Nederlandse IPR een aantal rechtsmachtregelingen.
In hoofdstuk 5 zal ik hoofdzakelijk ingaan op de EEX-Vo. Daarbij zal worden na-

11 PbEG 1980, nr. L 266/1, Trb. 1980, 156.
12 ‘Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het recht dat van

toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)’, COM (2005) 650 def. Het Europees
Parlement heeft op 21 november 2007 over het voorstel advies uitgebracht, Verslag over het Voorstel
Rome I, A6-0450/2007. Op 7 december 2007 heeft de JBZ-Raad politiek akkoord bereikt over de
verordening Rome I (Press Release: IP/0701872, 7 december 2007).

13 Verordening (EG) 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende
het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (,,Rome II’’), PbEG 2007, L 199/
40.

14 Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht, Rapport aan de Minister van Justitie, Algemene
Bepalingen Wet internationaal privaatrecht, uitgebracht aan de Minister van Justitie, ’s-Gravenhage,
1 juni 2002.
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gegaan of de EEX-Vo wel toepasselijk is op bewijskwesties (par. 5.2). Vervolgens
zal één bevoegdheidsregel uit de EEX-Vo aan een nadere bestudering worden onder-
worpen. Het gaat om art. 31 EEX-Vo. Ingevolge deze bepaling kan de rechter van
een lidstaat de in het interne recht van die lidstaat opgenomen voorlopige of bewarende
maatregelen treffen, ongeacht of deze rechter op basis van de verordening bevoegd
is om van het bodemgeschil kennis te nemen (par. 5.3). In het kader van deze bepaling
rijst de vraag of een Nederlandse voorlopige bewijsverrichting, zoals een voorlopig
getuigenverhoor, onder deze bepaling valt. Het Hof van Justitie heeft op 28 april 2005
in de zaak St. Paul Dairy/Unibel een prejudiciële uitspraak over deze vraag ge-
wezen.15 Dit arrest zal worden besproken en geanalyseerd (par. 5.4, par. 5.5). Voorts
zullen de gevolgen van deze uitspraak voor de Nederlandse rechtspraktijk aan bod
komen en zal antwoord worden gegeven op enige vragen die na deze uitspraak nog
resteren (par. 5.5).

Wanneer bewijs zich in een ander land bevindt dan Nederland waar de bodemproce-
dure aanhangig is, is relevant langs welke wegen de Nederlandse rechter dit bewijs
kan verkrijgen. In hoofdstuk 6 en 7 zal op deze vraag worden ingegaan. In deze twee
hoofdstukken staan twee (rechtshulp)regelingen die voor Nederland van belang zijn,
centraal. Dit zijn achtereenvolgens het Haags Bewijsverdrag16 en de Europese Bewijs-
verordening. Deze regelingen voorzien in een systeem van rechtshulp waarlangs
verzoeken om bewijshulp kunnen worden doorgeleid. Is het bewijs eenmaal verkregen,
dan kan het bewijs via hetzelfde systeem weer worden teruggeleid naar de
(bodem)rechter die het verzoek om bewijshulp uitvaardigt. Ingevolge deze regelingen
kan het bewijs niet alleen worden verkregen via de weg van de rogatoire commissie,
maar ook rechtstreeks. In het laatste geval geschiedt de verkrijging van bewijs door
een Nederlandse consulaire ambtenaar of, in het geval van de Europese Bewijsverorde-
ning, door een daartoe aangewezen Nederlandse rechterlijke ambtenaar. Beide hoofd-
stukken staan in het teken van een algemene beschrijving van de beide rechtshulprege-
lingen. De volgende vragen komen daarbij aan de orde: hoe verloopt de procedure
tot verzending en uitvoering van verzoeken tot het verrichten van onderzoekshandelin-
gen ingevolge deze regelingen? Betekent de Bewijsverordening een verbetering ten
opzichte van het Haags Bewijsverdrag? En hoe verhouden de beide regelingen zich
met eventuele bilaterale regelingen die Nederland met een aantal staten heeft gesloten?

Tenslotte bevat hoofdstuk 8 een samenvatting. Daarin zal nader antwoord worden
gegeven op de in deze studie opgeworpen vragen.

15 HvJ EG 28 april 2005, zaak C-104/03, Jur. 2005, p. I-3481, NJ 2006, 636, m.nt. P. Vlas, St. Paul
Dairy/Unibel.

16 Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken, 18
maart 1970, Trb. 1979, 38.





2 De verschillende aanknopingsstandpunten en
conflictregels

2.1 Inleiding

Bij het bepalen van het op bewijskwesties toepasselijke recht zijn in de literatuur veel
aanknopingspunten voorgesteld. In dit hoofdstuk zullen enkele in de doctrine verdedig-
de aanknopingsstandpunten aan de orde komen. De belangrijkste van deze aan-
knopingsvoorstellen zijn de leer van het primaat van de lex fori en de ordinatoria-
decisoria litis-leer. Deze beide standpunten zullen in par. 2.2.1 resp. 2.2.3 worden
besproken.

Bij de bespreking van de verschillende aanknopingsstandpunten zal duidelijk
worden dat er in het huidige IPR-bewijsrecht een onderscheid wordt gemaakt tussen
twee stromingen. Deze stromingen worden in de literatuur ‘Traditionele School’ en
de ‘Moderne School’ genoemd.1 Elk van beide opvattingen gaat uit van onderling
verschillende uitgangspunten. Bij de bespreking van de verschillende aanknopingsleren
houd ik dit onderscheid tussen ‘traditioneel’ en ‘modern’ aan. Naast een korte uiteen-
zetting van de diverse aanknopingsstandpunten zal aandacht worden besteed aan de
rol van deze standpunten in de Nederlandse en buitenlandse rechtspraak. Een conclusie
sluit dit hoofdstuk af.

2.2 De ‘traditionele’ aanknopingsstandpunten

2.2.1 De leer van het primaat van de lex fori

De eerste aanknopingstheorie die in dit hoofdstuk ter sprake komt, betreft de leer van
het primaat van de lex fori. In deze aanknopingsleer wordt voor het bewijsrecht in
algemene zin aangeknoopt aan het recht van het land waar de zaak aanhangig is
gemaakt. Dit recht is in beginsel toepasselijk op alle bewijsvragen die aan de geadieer-
de rechter worden voorgelegd. Andere aanknopingspunten worden in deze leer uitge-
schakeld. Waar de te bewijzen feiten zich hebben voorgedaan of waar het bewijsstuk
is opgemaakt, doet in de leer van het primaat van de lex fori niet ter zake. Evenmin
is van belang of de plaats waar het proces aanhangig is gemaakt tevens het land is
welks recht van toepassing is op de rechtsverhouding. Deze landen zullen wel eens

1 Zie Coester-Waltjen (1983), p. 118-136 (nr. 145-167), i.h.b. p. 129-135 (nr. 159-167). Zie ook Nigg
(1999), p. 24-35. Zie verder over de ‘Moderne School’ par. 2.3.
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samenvallen, maar strikt noodzakelijk is dit niet. Uitsluitend de plaats waar het proces
aanhangig wordt gemaakt wordt voor aanknopingsdoeleinden beslissend geacht.2 In
Nederland lijken vooral Mulder en Asser-Anema-Verdam aanhangers van deze leer.3

Ter ondersteuning van deze aanknopingsleer wordt gewezen op de volgende argumen-
ten: (a) het feit dat het bewijsrecht een integraal onderdeel is van het procesrecht en
(b) de specifieke functie van het bewijsrecht in het kader van de geschilbeslechting.

Sommige schrijvers zijn van oordeel dat op vragen van bewijsrecht geen ander
recht dan de lex fori van toepassing kan zijn. Bewijzen vindt uitsluitend in de proce-
dure plaats en is als element van de procedure in zijn geheel tot het procesrecht te
rekenen. Op het terrein van procesrecht kan de lex fori alleen maar toepasselijk zijn.4

De rechter past met andere woorden steeds zijn eigen proces/bewijsrecht toe, ook in
een geding waarin hij geroepen wordt naar vreemd recht te oordelen. Internrechtelijk
bewijsrecht is ook internationaal privaatrechtelijk bewijsrecht.5

In de tweede plaats wordt gewezen op de dienende functie van het bewijsrecht
in het kader van de geschilbeslechting. In deze visie hangt het bewijs geheel samen
met de publieke positie en taak (‘Staatstätigkeit’) van de rechter in het proces. Het
forale bewijsrecht heeft hier het sterkste belang om toegepast te worden. Deze regeling
bindt de rechter in de vervulling van zijn functie.6

De leer van het primaat van de lex fori kent belangrijke voor- en nadelen. Als voordeel
kan worden aangevoerd, dat de toepassing van het eigen bewijsrecht de eenvoud,
overzichtelijkheid en rechtszekerheid bevordert. Dit kan bijdragen tot een goede
voorbereiding van de rechterlijke beslissing. Als nadelen van de aanknopingsleer
kunnen worden genoemd: (a) de strikte toepassing van het forale recht op bewijskwes-
ties ondermijnt de materiële rechtsverhouding van partijen en heeft daarnaast (b)
talrijke aanpassings- of substitutieproblemen tot gevolg. Beide bezwaren staan mijns
inziens aan een verdergaande toepassing van deze leer in de weg. Over beide nadelen
een korte opmerking.

Wat betreft het eerste bezwaar kan het volgende worden opgemerkt. Indien primair
op bewijskwesties de lex fori gevolgd zou worden, zou op het overgrote deel van
de bewijsvragen het eigen procesrecht worden toegepast. Dit geldt ook ten aanzien
van bewijsvragen van materiële aard, zoals de bewijslastverdeling en bewijsvermoe-
dens. Maar materieelrechtelijke bewijskwesties dragen bij tot een precisering van de
verbintenissen van partijen en kunnen bijgevolg niet worden afgesplitst van het recht

2 Zie Riezler (1949), p. 464; K. Neumeyer, ‘Der Beweis im internationalen Privatrecht’, RabelsZ 1979,
p. 225 e.v.

3 Zie Mulder, (1947), p. 227; Asser-Anema-Verdam, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening
van het Nederlands burgerlijk recht, vijfde deel – Van Bewijs, vijfde druk, Zwolle: Tjeenk Willink
1953, p. 60.

4 Zie Rb. Breda 18 januari 1994, te kennen uit: Hof ’s-Hertogenbosch 5 november 1997, NIPR 1998,
223.

5 Zie K. Neumeyer, RabelsZ 1979, p. 227; Riezler (1949), p. 29, 468.
6 Zie K. Neumeyer, RabelsZ 1979, p. 228.
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dat de rechtsverhouding beheerst. Zou men hierop toch het eigen recht toepassen,
dan kan dit leiden tot een denaturering van de materiële rechtsverhouding van partijen.
Het gevolg is dat de lex causae ‘gebrekkig’ wordt toegepast, namelijk zonder de voor
de rechten van partijen van belang zijnde bewijsvoorschriften. Voorstanders van deze
leer accepteren dit en stellen voor om in bepaalde gevallen, zoals bij de bewijslast-
verdeling, een uitzondering te maken op het uitgangspunt dat het bewijs integraal tot
het procesrecht behoort.

De vraag rijst of deze uitzonderingen echter ver genoeg gaan. Zo valt het materieel-
rechtelijke vraagstuk van de bewijstoelating volgens deze leer binnen de werkingssfeer
van de lex fori. Een bron van moeilijkheden doet zich dan voor, indien partijen zich
in het kader van een internationale transactie in een ander land dan de forumstaat
hebben verzekerd van een bewijsmiddel. Indien het IPR van het geadieerde forum
uitgaat van de lex fori kan dit tot problemen aanleiding geven. De vraag is dan of
naar maatstaven van het forumrecht sprake is van een rechtsgeldig bewijsmiddel. Het
kan gebeuren dat het recht van de forumstaat de vreemde rechtsfiguur niet in rechte
toelaat, omdat de lex fori het bewijsmiddel niet als zodanig kent. Ook is denkbaar
dat het recht van het forum het bewijsmiddel niet accepteert, omdat deze wet zwaardere
eisen stelt op het punt van de toelating van bewijs waaraan een buiten dat land
opgemaakt bewijsmiddel niet voldoet. Beide gevolgen zijn voor het internationaal
handelsverkeer onwenselijk te achten. De neiging om materiële bewijsvragen, zoals
de toelaatbaarheid van bewijsmiddelen, los te koppelen van de lex fori vindt men in
verschillende internationale regelingen terug. Gewezen kan bijv. worden op art. 2 van
de resolutie van het Institut de Droit International uit 1947:

‘L’admissibilité des moyens de preuve, leur force probante, le fardeau de la preuve et les
présomptions légales, sont réglés par la loi applicable aux faits ou aux actes juridiques ou
aux rapports de droit qu’il s’agit de prouver’.7

In de tweede plaats werkt de toepassing van deze aanknopingsleer lastige aanpassings-
en substitutieproblemen in de hand. Zo zal in het geval dat de rechtsverhouding van
partijen níet aan het Nederlandse recht is onderworpen, terwijl het Nederlandse
bewijsrecht volgens deze aanknopingsleer wél van toepassing is, de vraag kunnen
rijzen hoe gehandeld moet worden indien partijen een buitenlands bewijsmiddel in
de procedure brengen. In dergelijke gevallen is het nodig om over te gaan tot substitu-

7 Session de Lausanne, 11 août 1947, Annuaire de l’Institut de Droit International 1947, vol. 41, p.
191-216, 260-261; zie ook: Tableau Général des résolutions (1873-1956) de l’ Institut de Droit
International, Ëditions juridiques et sociologiques, Bâle: H. Wehberg 1957, p. 358. Zie in dit verband
ook art. 399 Código Bustamente – het door 20 Midden- en Zuidamerikaanse Staten ondertekende
en geratificeerde eenvormig IPR-verdrag van 20 februari 1928: ‘Pour décider quels modes de preuves
peuvent être employés dans chaque cas, la loi du lieu, où c’est passé l’acte ou le fait qu’il s’agit
de prouver est compétente, à l’exception de ceux qui ne sont pas autorisés par la loi du lieu où
l’instance est engagée’.
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tie (aanpassing).8 De vraag rijst dan op welke wijze een buitenlands bewijsmiddel
moet worden ingepast in het Nederlandse bewijsrecht. Gezocht zal dan moeten worden
naar de aan het buitenlandse bewijsmiddel equivalente Nederlandse rechtsfiguur.

Bij deze zoektocht zal naar Nederlandse opvattingen moeten worden bepaald óf
de vreemde rechtsfiguur te beschouwen valt als een equivalent van een bewijssoort
uit het eigen recht. Zo zal bijv. een getuigenverklaring van algemene bekendheid (‘la
preuve par commune renommée’) van het Franse recht (art. 1402 Code Civil) vallen
onder het begrip ‘aan de getuige uit eigen waarneming bekende feiten’ in de zin van
art. 163 Rv en op één lijn zijn te stellen met het Nederlandse getuigenbewijs. In dat
geval kan de Nederlandse rechter op de levering van dit bewijsmiddel art. 163-185
Rv toepassen.

Andere bewijsmiddelen zullen echter lastiger in het Nederlandse begrippenapparaat
te plaatsen zijn. Te denken valt aan de in art. 1358 e.v. en 2271-2273 Code Civil
opgenomen ‘serment supplétoire’,‘serment décisoire’ (aanvullende en decisoire eed),
en de ‘serment liberatoire comme condition de courte prescription’ (verjaringseed).
Beslissend is dan óf het litigieuze bewijsmiddel naar inhoud en vorm de hoofdkenmer-
ken heeft van de Nederlandse rechtsfiguur.9 Volledige gelijkenis is niet nodig om
de buitenlandse rechtsfiguur in het Nederlandse bewijsrecht in te passen. Komt het
buitenlandse bewijsmiddel niet voldoende overeen met het Nederlandse bewijsrecht,
dan kan dit tot gevolg hebben dat het Nederlandse recht niet kan worden toegepast
op de levering van het buitenlandse bewijsmiddel in de Nederlandse procedure.

2.2.2 Jurisprudentie

Wordt de leer van het primaat van de lex fori ook in de Nederlandse rechtspraak
gehuldigd? Een onderzoek van de rechtspraak leert, dat er een zekere invloed van
deze leer in de rechtspraak is te bespeuren. In de rechtspraak zijn er enkele uitspraken
te vinden die voor bewijskwesties in algemene zin aanknopen aan het recht van het
forum.10 In de jurisprudentie worden een aantal argumenten ter ondersteuning van
dit aanknopingsstandpunt aangevoerd. Deze argumenten zijn achtereenvolgens: (a)
de omstandigheid dat partijen hun geschil aan een Nederlandse rechter hebben voor-
gelegd en daarom Nederlands proces/bewijsrecht toepasselijk is, (b) het arrest van
de Hoge Raad van 28 juni 1935, NJ 1936, 80, m.nt. EMM, (c) de regeling van art. 20
Benelux Eenvormige Wet 1969 en (d) de regeling van art. 14 EVO.

8 Zie over aanpassing J. Offerhaus, ‘Aanpassing in het internationaal privaatrecht’, Mededelingen
der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, deel 26, no. 5, 1963.

9 Vgl. bijv. HR 14 december 2001, NJ 2002, 241, Sisal/NBC, waarin een door het Tanzaniaanse recht
beheerste ‘floating charge’ werd gelijkgesteld met een stil pandrecht naar Nederlands recht.

10 Zie Rb. Leeuwarden 8 april 1971, AK 7401 (D 6), NJ 1973, 495; Rb. Middelburg 28 november
1979, AK 13.234 (D 6) (impliciet); Rb. Rotterdam 7 juni 1985, NIPR 1986, 322 (impliciet); Rb.
Alkmaar 8 september 1988, NIPR 1988, 510; Pres. Rb. Middelburg 24 mei 1993, NIPR 1993, 482
(impliciet); Rb. Roermond 22 maart 1990, te kennen uit Hof ’s-Hertogenbosch 20 september 1993,
NIPR 1994, 422; Rb. ’s-Gravenhage 27 maart 1996, NIPR 1997, 249 (impliciet); Rb. Arnhem 8
januari 2003, NIPR 2003, 266.
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Een van de argumenten is het arrest van de Hoge Raad van 28 juni 1935, NJ 1936,
80 m.nt. EMM. Is het inderdaad zo dat de leer van het primaat van de lex fori volgt
uit het onderhavige arrest? In dit arrest gaat het om de vraag naar de bewijskracht
in een Nederlandse procedure van een onbeëdigde getuigenverklaring die ingevolge
een rogatoire commissie in het buitenland is verkregen. In dit arrest heeft de Hoge
Raad slechts beslist dat het eedsvereiste (thans: art. 177 lid 2 Rv) niet een vormvoor-
schrift is in de zin van art. 10 AB. Over de vraag hoe het toepasselijke bewijsrecht
moet worden bepaald, laat het arrest zich verder niet uit. Het blijft dus onduidelijk
welk stelsel de Hoge Raad in dit arrest aanhangt. Vooral de volgende overweging
kan in de richting van meerdere aanknopingsstandpunten wijzen:

‘zoodat eene verklaring van een getuige, voor een buitenlandsche rechterlijke autoriteit
volgens de daar bestaande landswetten buiten eede of belofte afgelegd, in een Nederlandsch
burgerlijk proces geen bewijskracht heeft;’

Daarnaast is in de lagere rechtspraak op art. 20 Benelux Eenvormige Wet 1969
gewezen.11 De overeenkomst met de leer van het primaat van de lex fori is gelegen
in het feit dat deze bepaling in lid 1 als hoofdregel stelt dat het bewijs in overeenstem-
ming met de Nederlandse wet moet worden geleverd. De overige leden van art. 20
bevatten een groot aantal uitzonderingen op de hoofdregel, namelijk voor de bewijslast
en de bewijsvermoedens (lex causae), alsmede voor de toelaatbaarheid van getuigen-
bewijs en het schriftelijk bewijs. Ten aanzien van dit laatste bestaat een keuze uit
de lex loci actus of de lex causae. Gelet op de vele uitzonderingen op de hoofdregel,
blijkt uit deze conflictregel naar mijn mening niet duidelijk de leer van het primaat
van de lex fori. Ook de toelichting op deze bepaling geeft geen blijk van een duidelijke
keuze van de opstellers van deze regeling voor deze aanknopingsleer.12

Tot slot nog de verwijzing in de rechtspraak naar de regeling van art. 14 lid 1
Europees Overeenkomstenverdrag (EVO).13 Spreekt deze bepaling wellicht een
voorkeur uit voor de primaire aanknoping aan de lex fori? Art. 14 EVO geeft voor
een drietal bewijskwesties een conflictregel, namelijk voor de bewijslastverdeling,
de wettelijke vermoedens en de toelaatbaarheid van bewijsmiddelen. De bewijslastver-
deling en de bewijsvermoedens worden beheerst door het op de overeenkomst toepas-
selijk recht en de bewijstoelating door de lex fori en de lex loci actus (art. 14 lid 2
jo. art. 9 EVO). De overige bewijsvragen zijn van het toepassingsgebied van het EVO
uitgesloten en onderworpen aan het commune IPR van de verdragsstaten (art. 1 lid 2
sub h EVO).

Uit de tekst van deze bepaling blijkt niet dat voor bewijskwesties in algemene
zin wordt aangeknoopt aan de lex fori. Daarnaast blijkt uit het toelichtend rapport

11 Benelux Eenvormige wet betreffende het internationaal privaatrecht van 3 juli 1969, Trb. 1969, 167
(niet in werking getreden).

12 Toelichting Eenvormige wet betreffende het internationaal privaatrecht, Trb. 1970, 16, p. 40-41.
13 Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, met Protocol

en Gemeenschappelijke Verklaringen van 19 juni 1980, PbEG 1980, nr. L 266/1, Trb. 1980, 156.
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bij het EVO-Verdrag niet dat de opstellers bewust een keuze voor een aanknopingsleer
wilden maken. Deze kwestie werd expliciet overgelaten aan de (commune) verwijzings-
regels van de verdragsluitende Staten. Opgemerkt werd dat er onvoldoende eenstem-
migheid bestond in de verschillende ipr-stelsels over de rechtsaanwijzing van bewijs-
kwesties. Vandaar dat besloten werd om in art. 14 slechts bepaalde problemen in
verband met bewijs te regelen.14 De (beperkte) redactie van art. 14 EVO hangt dus
samen met de verschillen in de ipr-bewijsstelsels van de verdragsluitende staten, niet
met een keuze voor deze of gene aanknopingsleer. Ook dit argument kan dus niet
overtuigen. Het beeld ontstaat dat de in de rechtspraak gebruikte argumenten een
beperkte waarde hebben. Rekent men daarbij de eerder geuite kritiek op deze aankno-
pingsleer en het zal duidelijk worden dat aan de rechtspraak die in de richting van
deze leer wijst mijns inziens weinig betekenis toekomt.

Ter afsluiting van deze paragraaf wijs ik in het kort nog op belangrijke buitenland-
se rechtspraak. Opvallend daarbij is dat de Duitse en Zwitserse jurisprudentie sterker
op de leer van het primaat van de lex fori is gericht dan de Nederlandse rechtspraak.
In beginsel geldt in Duitsland voor bewijsvragen het recht van het forum. Het Duitse
Bundesgerichtshof heeft in een aantal uitspraken geoordeeld dat het bewijs ‘nichts
(zu tun hat) mit dem materiellen Recht, sondern nur mit der Verwirklichung des Rechts
im Prozeß’. Vandaar dat uitsluitend de toepassing van het ‘eigen’ bewijsrecht aange-
wezen is.15 Voor uitzonderingen is slechts plaats wanneer bewijsvragen ‘nicht als
Prozeßnormen anzusehen, sondern dem materiellen Recht zu entnehmen sind (…)’.16

Voorts in het geval dat bewijsvragen als vormvereisten zijn aan te merken.17 In het
laatste geval hangt de toepassing van Duits of buitenlands bewijsrecht weer af van
de Duitse ipr-regel over het vormenrecht (art. 11 EGBGB).

Het Zwitserse Bundesgericht lijkt eenzelfde lijn te volgen.18 In beginsel is het
eigen bewijsrecht toepasselijk. Dit is alleen anders indien ‘der materiellrechtliche
Charakter (…) den prozessualen Gehalt der Bestimmung derart (überwiegt), dass ihre
Beachtung durch den schweizerischen Richter sich aufdrängt’.

2.2.3 De ordinatoria-decisoria litis-leer

Een tweede aanknopingsstandpunt is de ordinatoria-decisoria litis-leer of, anders
gezegd, het onderscheid formeel/materieel bewijsrecht.19 Deze aanknopingsleer kent
een brede historische achtergrond. Het onderscheid is terug te leiden tot 1265 in enkele

14 Rapport Giuliano-Lagarde, art. 14, Inleiding, PbEG 1980, nr. C-282, p. 1-51, opgenomen in:
Verbintenissenrecht, Vonken, EVO, Algemeen, aant. 5.

15 BGH 30 juli 1954, IPRspr. 1954-1955, 1.
16 OLG Stuttgart 14 juli 1972, IPRspr. 1972, 147.
17 BGH 30 juli 1954, IPRspr. 1954-1955, 1 waarin een bepaling in het Franse recht dat het bewijs

aan bepaalde middelen bindt (art. 1341 Code Civil), als vormvoorschrift werd aangemerkt.
18 BGer. 29 juni 1976, BGE 102 II 279.
19 De begrippen ‘het onderscheid formeel/materieel bewijsrecht’ en ‘ordinatoria-decisoria litis-leer’

gebruik ik als synoniemen en hebben een gelijke betekenis.
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uitspraken van het Parlement van Parijs,20 in de 14e eeuw in de werken van de
postglossatoren Bartolus en Baldus,21 en later in de doctrine uit de 16e, 17e en 18e

eeuw.22 Deze onderscheiding is in haar zuiverste vorm in de Franse literatuur gehand-
haafd als ‘formes décisoires’ en ‘formes ordinatoires’, hetgeen door de toevoeging
‘formes’ tamelijk misleidend is.

Deze leer gaat ter bepaling van het toepasselijke bewijsrecht uit van de mate van
invloed van de bewijsvoorschriften op de eindbeslissing van de rechter.23 Zo schrijft
Weiss:

‘Les formes décisoires sont celles qui, se rattachant au fond du litige, exercent une influence
directe sur la solution qui doit lui être donnée (quae faciunt ad litis decisionem); elles
resortissent à la loi qui régit le droit contesté lui-même. Les formes ordinatoires sont celles
qui, étrangères au fond de la contestation qu’il s’agit d’apprécier et à la décision qu’elle
appelle, sont uniquement relatives à la marche et au développement de l’instance engagée
(quae ordinationem litis respiciunt). Ces formes sont du domaine de la lex fori; la lex fori
seule peut les prescrire et leur assurer une sanction’.24

Het gaat in deze leer dus uitsluitend om de vraag of een bewijskwestie een invloed
heeft op de materiële einduitkomst van het geschil. Tot de decisoria litis (materieel
bewijsrecht) behoren alle kwesties waarvan vaststaat dat deze de inhoud van de
rechterlijke beslissing kunnen bepalen. Deze bewijskwesties zijn onderworpen aan
de lex causae. Onder deze categorie vallen de bewijslastverdeling, de wettelijke
bewijsvermoedens en de toelaatbaarheid en rechtskracht van bewijsmiddelen (zoals
getuigenverklaringen en schriftelijke stukken).25

Onder de ordinatoria litis (formeel bewijsrecht) vallen alle regels van formele aard.
Hier moet men denken aan de voorschriften betreffende de formele bewijslevering.
Dat wil zeggen voorschriften betreffende de wijze waarop het bewijs in het geding
moet worden gebracht en door de rechter moet worden aangewend. Van deze bewijs-
kwesties wordt gesteld dat zij geen invloed hebben op de uitspraak van de rechter
en daarmee op de rechten van partijen.26 Op vragen van formeel bewijsrecht zijn
de bewijsregels van de rechter toepasselijk. Onder deze categorie vallen onder meer

20 Zie E.M. Meijers, Bijdrage tot de geschiedenis van het internationaal privaat- en strafrecht in
Frankrijk en de Nederlanden, Haarlem: Tjeenk Willink 1914, p. 11.

21 E.H. Ailes, ‘Substance and Procedure in the Conflict of Laws’, M.L.Rev. 1941, p. 392.
22 E.H. Ailes, M.L.Rev. 1941, p. 392.
23 Zie Kosters & Dubbink (1962), p. 491; p. 2; J. Kosters, Het Internationaal Burgerlijk Recht in

Nederland, Haarlem: de erven F. Bohn 1917, p. 205; T.G.M. Smits, Internationaal Bewijsrecht in
Burgerlijke Zaken (diss. Amsterdam), Amsterdam: L. Kervel & Co 1885, p. 2. T.M.C. Asser, Schets
van het internationaal privaatregt, Haarlem: de erven F. Bohn 1880, p. 106 e.v. In de buitenlandse
literatuur kunnen vooral Huet (1965), p. 59 (no. 43)) en Szászy (1967), p. 247 als aanhangers van
deze leer worden genoemd.

24 Citaat van A. Weiss (Traité Theoretique et Pratique de Droit International Privé, Paris: Larose &
Forcel 1905, p. 443-444), te kennen uit E.H. Ailes, M.L.Rev. 1941, p. 392.

25 Huet (1965), p. 59 (nr. 43).
26 Zie Huet (1965), p. 59 (nr. 43).
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kwesties aangaande de wijze waarop getuigen en deskundigen worden gehoord en
bewijs wordt vastgelegd. Voorts eventuele vragen over de wijze waarop partijen in
een procedure bewijs moeten presenteren. Ook de rechterlijke waardering van het
bewijs en de vraag óf partijen bewijs moeten aandragen (of dat sprake is van een notoir
feit of ervaringsregel), zijn vragen van formeel bewijsrecht.

In Nederland is de ordinatoria-decisoria litis-leer vooral door Smits, T.M.C. Asser,
Kosters & Dubbink verdedigd.27 Als voordeel van deze leer wordt genoemd het feit
dat de toepassing van de ordinatoria-decisoria litis-leer bevorderlijk is voor het inter-
nationale handelsverkeer.28 De vraag welk bewijsrecht toepasselijk is, hangt in deze
leer niet uitsluitend af van de toevallige omstandigheid waar het proces aanhangig
wordt gemaakt. In deze leer wordt het deel van het bewijsrecht dat van invloed is
op de einduitkomst van het geschil, het materieel bewijsrecht, aan hetzelfde recht
onderworpen als de rechtshandeling (bijv. een overeenkomst) die moet worden be-
wezen. De omstandigheid dat partijen in internationale gevallen dit recht van meet
af aan kennen en hiermee rekening kunnen houden, vergemakkelijkt de mogelijkheid
om in internationale gevallen hun materiële rechten te effectueren. Deze leer bevordert
een goed lopend internationaal rechtsverkeer, gaat ‘forumshopping’ tegen en dient
de rechtszekerheid.29

In hoeverre wijst de Nederlandse rechtspraak in de richting van de ordinatoria-
decisoria litis-leer?

2.2.4 Jurisprudentie

In de rechtspraak wordt ter bepaling van het recht op bewijskwesties zonder meer
aangeknoopt aan de tweedeling formeel-materieel bewijsrecht. Een analyse van de
rechtspraak leert dat sprake is van bestendige rechtspraak waaruit de ordinatoria-
decisoria litis-leer valt af te leiden.

Dit standpunt vindt men niet alleen terug in de oude rechtspraak.30 Ook in de
jaren daarna volgt de rechtspraak de ordinatoria-decisoria litis-leer.31 Ondanks kritiek

27 Zie noot 23. Enigszins onduidelijk is Offerhaus (1918). Volgens Offerhaus is de ordinatoria-decisoria
litis-leer niet bevredigend, aangezien ‘het geheele bewijsrecht invloed (heeft) op het materieel recht
en op den afloop van het proces’ (p. 268). Toch komt hij met zijn conclusie in het slothoofdstuk,
namelijk dat ‘het bewijs onmiddellijk verband (houdt) met het materieel recht van den verkeerskring,
waarin de te bewijzen feiten leven’ dicht bij deze aanknopingsleer. In dezelfde zin onduidelijk D.
Josephus Jitta, Internationaal privaatrecht, Haarlem: Tjeenk Willink 1916, p. 606 e.v.

28 Zie Huet (1965), p. 61-63 (nr. 45-46).
29 Zie Huet (1965), p. 63 (nr. 46).
30 Zie bijv.: Rb. Rotterdam 24 juni 1914, NJ 1915, 362; Rb. Rotterdam 13 oktober 1914, NJ 1914,

1312; Rb Breda 13 november 1917, NJ 1918, 46; Rb. ’s-Gravenhage 19 maart 1918, W. 10339;
Rb. Maastricht 7 mei 1925, NJ 1926, 672; Rb. ’s-Gravenhage 20 april 1926, NJ 1927, 1546.

31 Zie bijv.: Rb. Utrecht 21 december 1966, NJ 1967, 392; Rb. Utrecht 12 juni 1968, AK 4233 (D 6);
Rb. Utrecht 27 november 1968, AK 4499 (D 6); Rb. Amsterdam 23 maart 1972, AK 7254 (D 6);
Rb. ’s-Gravenhage 2 juni 1975, AK 10.251 (D 6); Rb. Alkmaar 20 januari 1977, AK 10.417 (D 6);
Rb. Dordrecht 21 december 1977, AK 11.040 (D 6); Rb. Utrecht 16 augustus 1978, AK 14.156 (D 6);
Rb. Utrecht 30 augustus 1978, NIPR 1983, 204; Rb. Breda 12 december 1978, AK 11.722 (D 6).
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in de rechtsliteratuur houdt deze aanknoping ook in de meer recente rechtspraak als
uitgangspunt stand.32 Bij gebreke van een duidelijk standpunt van de Hoge Raad
zijn de twee meest belangwekkende uitspraken op dit punt afkomstig uit de lagere
rechtspraak. Het zijn de beslissingen van de Rb. Haarlem uit 1966 in de Johansson-
zaak en de Brandenburger/Van Linden Tol-zaak.33 Aangezien de centrale overwegin-
gen in beide zaken identiek zijn, zal alleen de eerstgenoemde uitspraak hier worden
besproken. Het is ook de uitspraak in de Johansson-zaak die het meest in de literatuur
in de belangstelling heeft gestaan.34

Aan deze zaak liggen de volgende feiten ten grondslag. In het hotel ‘Continental’
in Zweden, waar de Finse eiseres als kamermeisje en de Nederlandse gedaagde als
kok werken, heeft gedaagde volgens de stellingen van eiseres een kind bij haar
verwekt. Bij verstekvonnis van de Tingsrätt te Stockholm (Zweden) van 5 mei 1953
wordt de man veroordeeld tot betaling van een bijdrage in het onderhoud van het kind.
De man geeft aan dit vonnis geen gehoor, waarna de moeder-voogdes in Nederland
opnieuw een vaderschapsprocedure instelt. In deze procedure doet de eiseres een
beroep op het Zweedse vonnis.

Het geschil spitst zich voornamelijk toe op de beoordeling van de bewijskracht
in een Nederlandse procedure van een getuigenverklaring die de moeder (in overeen-
stemming met het Zweedse recht) buiten eed of belofte in de Zweedse procedure heeft
afgelegd. Is op deze bewijsvraag Zweeds recht toepasselijk als het recht dat van
toepassing is op de alimentatieverhouding? Of gelden hier wellicht Nederlandse
maatstaven? Deze vraag noopt tot een onderzoek ‘in hoeverre bewijsvoorschriften
deel uitmaken van de materiële rechtsverhouding en in hoeverre deze tot het proces-
recht gerekend moeten worden’. De rechtbank overweegt vervolgens:

‘- dat daaromtrent in de Ned. Doctrine verschil van mening bestaat;
- dat immers, dat enerzijds de opvatting wordt gehuldigd, dat het bewijsrecht tot het
procesrecht behoort en dus de regel volgt die voor het procesrecht geldt, ter ondersteuning
van welke opvatting een beroep wordt gedaan op het arrest van de H.R. dd. 28 juni 1935,
N.J. 1936 no. 80;
- dat deze regel evenwel volgens deze leer in een beperkt aantal gevallen uitzondering lijdt,
nl. t.a.v. de verdeling van de bewijslast en t.a.v. de rechtsvermoedens, daar de voorschriften
die deze onderwerpen beheersen zo nauw met het materiële burgerlijk recht samenhangen,
dat zij niet daarvan gescheiden mogen worden;

32 Zie bijv.: Rb. Alkmaar 19 maart 1981, AK 12.708 (D 6); Rb. Alkmaar 5 november 1981, NJ 1983,
709, m.nt. JCS; Rb. Arnhem 17 januari 1983, NIPR 1983, 353; Hof Amsterdam 19 april 1984, NIPR
1984, 299; Rb. Amsterdam 24 oktober 1984,NIPR 1985, 258; Hof ’s-Gravenhage 6 december 1985,
NIPR 1987, 125; Rb. Alkmaar 6 maart 1986, NIPR 1986, 444; Rb. Arnhem 12 juni 1986, NIPR
1987, 167; Rb. Alkmaar 16 april 1987, NIPR 1988, 179; HR 31 januari 1992, NIPR 1992, 170;
Rb. Zutphen 3 december 1992, NIPR 1993, 143; Rb. Maastricht 11 juli 1996, NIPR 1996, 409; Hof
Amsterdam 2 december 1999, NIPR 2002, 106.

33 Johansson-zaak: Rb. Haarlem 7 december 1965, NJ 1966, 312 (tussenvonnis) en Rb. Haarlem 15
november 1966, NJ 1967, 195 (eindvonnis); Brandenburger/Van Linden Tol-zaak: Rb. Haarlem
1 maart 1966, NJ 1967, 110.

34 Zie d’Oliveira (1968), p. 413 e.v.
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- dat voorts volgens deze leer de bij het tot stand komen der rechtshandeling gebruikte
mogelijkheid van verschaffing of regeling van bewijs (toelaatbaarheid van bewijsmiddelen,
bewijsovereenkomst) naar de wet der ruimste mogelijkheid moet worden beoordeeld, als
toelichting op welke opvatting kan worden gesteld, dat de Ned. Wet vrijwel geen beperkende
bepalingen meer kent omtrent de toelaatbaarheid van bewijs door getuigen en de in andere
landen bestaande beperkingen in dit opzicht daar veelal als belemmering worden gevoeld,
zodat er uit dien hoofde geen reden bestaat om strenger te zijn dan de lex fori eist; (Asser-
Anema-Verdam: van Bewijs – vijfde druk – 1953 blz. 60 e.v., Mulder – Inleiding tot het
internationaal privaatrecht – tweede druk – 1947 – blz. 228 e.v., Offerhaus – Ned. Internatio-
naal bewijsrecht – Diss. 1918, blz. 267 e.v.);
- dat anderzijds hier te lande mede de opvatting bestaat, dat wat het procesrecht betreft,
onderscheid dient te worden gemaakt tussen decisoria litis, het materiële procesrecht, en
ordinatoria litis, het formele procesrecht;
- dat tot eerstgenoemde categorie behoort het bewijs voorzover het invloed heeft op de
uitspraak van de rechter nopens de in het geschil zijnde subjectieve rechten van pp., terwijl
laatstgenoemde categorie, dus het formele procesrecht, daarentegen de competentieregeling,
de procesgang en in het algemeen ook de executie omvat;
- dat slechts laatstgenoemde categorie volgens deze opvatting steeds aan de lex fori is
onderworpen, terwijl het materiële bewijsrecht echter wordt beheerst door de lex causae,
d.w.z. de wet, die geldt voor de inhoud van de aangelegenheid, die te bewijzen is, welke
wet veelal wordt vereenzelvigd met de wet van het land waar de handeling of toestand
waarom het gaat, is ontstaan;
- dat ter ondersteuning van het hier ontwikkelde standpunt nog kan worden aangevoerd;
1) dat het niet nodig is voor de internationale sfeer de regels van Ned. Wetgeving, die
omtrent het bewijs in interne verhoudingen gelden, als de uitsluitend heersende aan te
nemen;
2) dat het hiervoren genoemde arrest van de H.R. dd. 28 juni 1935 op art. 1948 B.W., een
voorschrift van internationale openbare orde, berust en zich niet over de leer van het bewijs
in het internationaal privaatrecht in algemene zin uitlaat;
- dat volgens laatstgenoemde leer de toepasselijkheid van buitenlands recht inzake bewijs
door de internationale rechtsorde wordt geëist wanneer het handelingen betreft die in een
vreemd land zijn voorgevallen en waarvan de inhoud door de wet van dat land wordt
beheerst, terwijl het bewijsmateriaal eveneens uit dat land afkomstig is;
- dat het volgens deze leer onrechtvaardig zou zijn tegenover de belanghebbenden als in
zulke gevallen het vreemde bewijsrecht niet werd toegepast, zodat deze opvatting i.c. leidt
tot toepassing van Zweeds bewijsrecht en de Rb. derhalve mede acht dient te slaan op de
door eiseres tegenover de Zweedse rechter afgelegde verklaring; (Kosters-Dubbink: Alge-
meen deel van het Ned. Internationaal privaatrecht – 1962 – blz. 491-494, de Winter in
boekbespreking: Rechtsgeleerd Magazijn Themis – 1963 – blz. 569-570 en Kisch – Pre-
advies – Handelingen der Ned. Juristen Vereniging – 1947 – blz. 1 e.v.).’

De Rb. Haarlem zet in deze uitspraak de leer van primaat van de lex fori en de
ordinatoria-decisoria litis-leer uiteen, en kiest vervolgens duidelijk voor de laatst-
genoemde aanknopingsleer. De rechtbank ondersteunt deze keuze met twee argumen-
ten. Ten eerste is het in internationale gevallen niet altijd nodig om het Nederlandse
bewijsrecht toe te passen. De toepassing van Nederlands bewijsrecht kan zelfs tot
onwenselijke gevolgen leiden. Dit is het geval indien de rechtsverhouding aan buiten-
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lands recht is onderworpen. In dat geval zou het voor partijen onrechtvaardig zijn
om op de bewijsvragen die van invloed zijn op de uitkomst van het geschil, Nederlands
recht toe te passen en daarmee het buitenlandse bewijsrecht buiten toepassing te laten.
De toepassing van buitenlands bewijsrecht is nodig om partijen in staat te stellen hun
materiële rechten te effectueren. Overigens lijkt mij de toevoeging door de rechtbank
dat de (rechts)handeling en het bewijsmateriaal afkomstig moeten zijn uit het land
waarvan het recht op de rechtsverhouding toepasselijk is, onnodig. Het feit dat buiten-
lands recht toepasselijk is op de rechtsverhouding volstaat om op vragen van materieel
bewijsrecht buitenlands bewijsrecht toe te passen. De plaats waar de (rechts)handeling
is verricht en van waar het bewijsmateriaal afkomstig is, is in de ordinatoria-decisoria
litis-leer in beginsel niet van belang.

Ten tweede verwijst de rechtbank naar de uitspraak van de Hoge Raad van 28
juni 1935.35 Uit deze uitspraak volgt niet dat op bewijsvragen Nederlands recht als
lex fori toepasselijk is, ongeacht het recht dat de (onderliggende) rechtsverhouding
beheerst. Dit arrest laat zich over het toepasselijke bewijsrecht eigenlijk niet uit. Het
arrest kan daarmee geen argument zijn dat de leer van het primaat van de lex fori
in het Nederlandse IPR uitgangspunt vormt. Ik verwijs hiervoor naar par. 2.2.2 waarin
deze uitspraak aan de orde komt.

De keuze voor de ordinatoria-decisoria litis-leer heeft intussen (bewijsrechtelijke)
gevolgen voor de uitkomst van de Johansson-zaak. Zo wordt de getuigenverklaring
die door de eiseres is afgelegd in de Zweedse procedure in de Nederlandse procedure
toegelaten. Uiteindelijk kan dit de eiseres echter niet baten. De Rb. Haarlem wijst
haar vordering af op grond dat het vaderschap in het licht van het geleverde bewijs
en de door de man ingeroepen exceptio plurium concubentium (art. 344e BW oud)
onvoldoende vaststaat.

Onduidelijk blijft de vraag welke bewijskwesties nu gerekend moeten worden tot het
materiële bewijsrecht en welke tot het formele bewijsrecht. Bij het maken van een
tweedeling tussen formeel en materieel bewijsrecht zijn in de gepubliceerde rechtspraak
de verschillende bewijsvragen onder deze twee noemers gebracht. Ofschoon de
grenslijn tussen materieel en formeel bewijsrecht vrij duidelijk wordt getrokken, blijft
de lagere rechtspraak echter over bepaalde onderwerpen van bewijsrecht verdeeld.
Deze verdeeldheid resulteert vaak in een casuïstisch beeld. In bepaalde gevallen bestaat
zelfs de neiging om het kwalificatieprobleem geheel te omzeilen en in plaats daarvan
een toevlucht te nemen tot (vage) antikies-redeneringen.

De volgende bewijsvragen worden in de Nederlandse rechtspraak gerekend tot
het materiële bewijsrecht:
- de bijzondere en algemene regels inzake de bewijslast- en bewijsrisicoverdeling;36

35 NJ 1936, 80, m.nt. EMM.
36 Zie bijv.: Rb. Rotterdam 27 oktober 1970, AK 6586 (D 6); Rb. Rotterdam 4 mei 1971, AK 6984

(D 6); Rb. Rotterdam 21 maart 1972, AK 7343 (D 6); Rb. Amsterdam 15 januari 1974, AK 8372
(D 6); Rb. Dordrecht 21 december 1977, AK 11.040 (D 6); HR 13 mei 1982, NIPR 1983, 204; Hof
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- bewijsvermoedens;37

- toelaatbaarheid van bewijsmiddelen/bewijsbeperkingen, bewijsminima;38

- bewijskracht van geschriften en akten;39

- bewijskracht van bewijsmiddelen;40

- bekwaamheid om te getuigen;41

- bewijsvraag;42

- gerechtelijke erkentenis.43

En tot het formele bewijsrecht kwalificeert de rechtspraak de volgende bewijskwesties:
- verschoningsrechten;44

- de aflegging van de eed of belofte;45

- procedure gerechtelijk deskundigenbericht en getuigenverhoor;46

- voorlopige bewijsverrichtingen;47

- bewijswaardering;48

- een bevel van de Nederlandse rechter tot mededeling van bewijsstukken en de
exhibitieplicht;49

Amsterdam 21 oktober 1984, NJ 1985, 324; Rb. Alkmaar 22 augustus 1985, NIPR 1986, 207; Rb.
Arnhem 12 juni 1986, NIPR 1987, 167.

37 Zie bijv.: Rb. Rotterdam 4 mei 1971, AK 6984 (D 6); Pres. Rb. Amsterdam 31 maart 1983, NIPR
1984, 188; Hof ’s-Hertogenbosch 5 november 1997, NIPR 1998, 223; Hof ’s-Gravenhage 4 april
2001, NIPR 2001, 179.

38 Zie bijv.: Rb. Utrecht 21 januari 1970, AK 5528 (D 6); Rb. Leeuwarden 22 oktober 1970, AK 6714
(D 6); Rb. Amsterdam 23 maart 1972, AK 7254 (D 6); Rb. Amsterdam 15 januari 1974, AK 8372
(D 6); Rb. Amsterdam 24 oktober 1984, NIPR 1985, 258; Rb. Arnhem 12 juni 1986, NIPR 1987,
167; Rb. Alkmaar 16 april 1987, NIPR 1988, 179; Rb. Zutphen 3 december 1992, NIPR 1993, 143;
Hof ’s-Hertogenbosch 20 september 1993, NIPR 1994, 422; Rb. Middelburg 31 augustus 1994, NIPR
1995, 384; Rb. Maastricht 11 juli 1996, NIPR 1996, 409; Hof ’s-Gravenhage 19 november 1996,
NIPR 1997, 212.

39 Zie bijv.: Rb. Haarlem 26 oktober 1971, NJ 1972, 304; Hof ‘s-Gravenhage 7 april 1972, NJ 1972,
509; Rb. ’s-Gravenhage 2 juni 1975, AK 10.251 (D 6); Rb. Breda 12 december 1978, AK 11.722
(D 6); Rb. Arnhem 14 augustus 1980, AK 12.343 (D 6); Rb. Alkmaar 5 november 1981, NJ 1983,
709, m.nt. JCS; Rb. Alkmaar 22 augustus 1985, NIPR 1986, 207; Rb. Arnhem 4 oktober 1990, NIPR
1991, 226; HR 31 januari 1992, NIPR 1992, 170.

40 Vgl. bijv.: Hof Amsterdam 19 april 1984, NIPR 1984, 299; Hof ’s-Gravenhage 14 oktober 1987,
NIPR 1988, 114.

41 Zie Rb. Maastricht 31 oktober 1985, NIPR 1986, 232.
42 Zie bijv.: Hof ’s-Gravenhage 6 december 1985, NIPR 1987, 125; Rb. Arnhem 11 april 2000, NIPR

2002, 252.
43 Zie bijv.: Rb. Utrecht 21 december 1966, NJ 1967, 392; Rb. Utrecht 27 november 1968, AK 4499

(D 6).
44 Zie bijv.: HR 28 maart 1938, NJ 1939, 122.
45 Vgl. bijv.: Rb. Roermond 16 maart 1972, AK 7253 (D 6) (impliciet); Hof ’s-Hertogenbosch 20 mei

1980, AK 12.605 (D 6) (impliciet).
46 Zie bijv.: Rb. Arnhem 8 april 1982, NJ 1984, 393; Rb. Amsterdam 24 oktober 1984, NIPR 1985,

258.
47 Zie bijv.: Rb. Amsterdam 6 februari 1969, NJ 1969, 369.
48 Zie (bijv.): Hof ’s-Gravenhage 21 december 1936, NJ 1937, 350.
49 Zie bijv.: Rb. Rotterdam 19 mei 2004, NJF 2004, 526.
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- vaststaan van feiten zonder bewijsvoering/notorium;50

- toelating tot bewijs/bewijsaanbod, bewijsopdracht.51

Wanneer de Nederlandse rechtspraak wordt vergeleken met de buitenlandse recht-
spraak, dan blijkt dat het aanknopingsstandpunt formeel/materieel bewijsrecht in het
buitenland niet wordt gehuldigd. Zo wordt in de Franse rechtspraak de rol van de
lex fori op de voorgrond geplaatst. Voor bijv. de vraag welke bewijsmiddelen in een
Franse procedure zijn toegelaten, geldt in beginsel de lex fori (‘sans préjudice du droit,
pour les parties, de se prévaloir également des règles de preuve du lieu étranger de
l’acte’).52 Dit standpunt wijkt af van die in de oude(re) rechtspraak, waarin de lex
loci actus in algemene zin wordt gehuldigd. Dit aanknopingsstandpunt (aan de lex
loci actus) neemt de Franse cassatierechter aanvankelijk ook in waar het gaat om de
bewijskracht van bewijsmiddelen (niet-akten en akten).53 Langzamerhand heeft zich
hier een koerswijziging voorgedaan. Zie in dit verband de uitspraak inzake Bousmaha
waarbij de Franse cassatierechter uitsluitend acht slaat op Franse maatstaven bij de
erkenning van een akte van beschikking van de ‘procureur de la République algé-
rien’.54 Deze lijn heeft zich in de latere rechtspraak bestendigd.55 Voor regels van
bewijslastverdeling en de bewijsvermoedens wordt in het algemeen vastgehouden aan
de lex causae.

Zoals in par. 2.2.2 bleek, wordt ook in Duitsland het bewijs als een onderdeel
van het procesrecht beschouwd en daarmee onderworpen aan de lex fori. Dit standpunt
vindt men terug in een uitspraak van het BGH van 30 juli 1954.56 Het BGH over-
woog:

‘Die Frage, mit welchen Beweismitteln eine Vollmacht bewiesen, d.h. im Prozeß dem
Richter überzeugend nachgewiesen werden kann, hat nichts mit dem materiellen Recht,
sondern nur mit der Verwirklichung des Rechts im Prozeß zu tun. Sie ist daher ihrer Natur
nach eine verfahrensrechtliche und daher grundsätzlich nach der lex fori zu beurteilen.
Das bedeutet, daß das Gericht die in seiner eigenen Prozeßordnung vorgesehenen Beweis-
mittel zuzulassen hat, auch wenn sie dem Recht des Staates, dem das materielle Rechts-
verhältnis untersteht, fremd sind (BJK).’

50 Zie bijv.: Rb. Amsterdam 14 december 1967, AK 3805 (D 6); Rb. Amsterdam 3 september 1970,
AK 6151 (D 6).

51 Zie bijv.: Rb. Haarlem 1 maart 1966, NJ 1967, 110; Rb. Dordrecht 21 december 1977, AK 11.040;
Rb. Maastricht 26 februari 1981, AK 14.227 (D 6); Rb. Alkmaar 7 november 1985, NIPR 1986,
213 (impliciet); Rb. Arnhem 28 juni 2001, NIPR 2002, 22 (impliciet).

52 Cour de cassation 24 februari 1959, Revue critique de d.i.p. 1959, p. 368, Isaac.
53 Zie Cour de cassation 9 januari 1974, Revue critique de d.i.p. 1975, p. 257 m.nt. A. Huet,Durassow.
54 Zie Cour de cassation 29 november 1994, Rivue critique de d.i.p. 1995, p. 543, Bousmaha.
55 Zie Cour de cassation 14 juni 1983, Revue critique de d.i.p. 1984, p. 317 m.nt. B. Ancel, Suhami,

en Cour de cassation 12 januari 1994, Rivue critique de d.i.p. 1994, p. 562 m.nt. C. Pamboukis,
Tonon.

56 BGH 30 juli 1954, IPRspr. 1954-1955, 1.
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Alleen bij de bewijslastverdeling en bewijsvermoedens stelt de rechtspraak zich op
een ander standpunt en geldt als uitzondering de lex causae:

‘Die allgemeinen Regeln des deutschen Rechts für die Beweislastverteilung würden bei
ihrer Anwendung immer auf das ausländische materielle Recht verweisen. Soweit auslän-
disches Recht anzuwenden ist, müssen daher auch die darauf bezüglichen Beweislastregeln
des betreffenden ausländischen materielle Rechts angewandt werden. Die Verweisung auf
das ausländische materiellen Recht enthält notwendig eine Verweisung auf die dafür
geltenden Beweislastregeln des betreffenden Rechts, da anders eine Anwendung dieses
Rechts in allen Fällen, wo der Tatbestand der ausländischen Rechtsnorm nicht voll erwiesen
ist, überhaupt nicht möglich wäre (…) (cursivering van mij, BJK).’57

De Nederlandse rechtspraak kenmerkt zich dus door een meer ruimhartige toepassing
van het buitenlandse recht op bewijskwesties dan de rechtspraak in Duitsland en in
Frankrijk.

2.2.5 Eigen opvatting

Zoals in par. 2.2.3 en 2.2.4 blijkt, wordt de ordinatoria-decisoria litis-leer in de
Nederlandse rechtspraktijk als uitgangspunt bij de aanknoping van bewijskwesties
gehanteerd. Naar mijn mening moet voor het Nederlandse IPR aan de ordinatoria-
decisoria litis-leer resp. het onderscheid formeel/materieel bewijsrecht worden vast-
gehouden. Deze aanknopingsleer wordt zowel in de Nederlandse literatuur als in de
Nederlandse rechtspraak gehuldigd. Daarnaast doet dit onderscheid recht aan het
hybride karakter van het bewijsrecht dat bestaat uit een sterk materieelrechtelijke en
een sterk procesrechtelijke component. Het onderscheid formeel/materieel bewijsrecht
gaat naar mijn mening uit van een geschikt criterium om beide categorieën bewijskwes-
ties van elkaar te onderscheiden. Zo is op materiële bewijsvragen de lex causae
toepasselijk, juist omdat dit type voorschriften invloed heeft op de materiële einduit-
komst van het geschil resp. op de rechtsverhouding van partijen. Op formele kwesties
van bewijsrecht is de lex fori toepasselijk, juist omdat deze categorie bewijsvragen
nauwelijks tot geen effect heeft op de beslissing van de rechter maar veeleer een
uitdrukking is van de betrouwbaarheid van de bewijsvoering en bewijslevering.

Ook komt het onderscheid formeel/materieel bewijsrecht tegemoet aan het streven
naar een zo groot mogelijke rechtszekerheid. Het is van groot belang dat partijen zodra
een geschil zich tussen hen voordoet zich een oordeel kunnen vormen over de toepas-
selijke bewijsregels, ook zonder of voor dat het tot een procedure komt. Die zekerheid
wordt zoveel mogelijk vergroot, indien de bewijsregels die op de materiële rechten
van partijen van invloed zijn, als onderdeel van de lex causae worden toegepast. Op

57 BGH 8 november 1951, IPRspr. 1950-1951, 2. Zie tevens BGH 4 februari 1960, IPRspr. 1960-1961,
231; BGH 26 november 1964, IPRspr. 1964-1965, 62; BGH 14 april 1969, IPRspr. 1968-1969, 1.
Zie ook: LG Hamburg 29 maart 1990, IPRspr. 1990, 30; OLG Koblenz 5 februari 1993, IPRax 1994,
39, p. 302; zie echter: OLG München 18 augustus 1975, IPRspr. 1975, 23, die de bewijslastverdeling
onderwerpt aan de lex fori.
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basis van bovenstaande argumenten moet in het Nederlandse IPR naar mijn mening
de ordinatoria-decisoria litis-leer uitgangspunt zijn.

Tegenstanders van de ordinatoria-decisoria litis-leer voeren aan dat het criterium
waarvan deze leer uitgaat niet kan overtuigen.58 Indien bij de aanknoping van bewijs-
kwesties wordt toegespitst op de invloed daarvan op de eindbeslissing van de rechter
resp. op de materiële rechten van partijen, wordt een cirkelredenering gevolgd. Immers,
vanuit een strikt standpunt is verdedigbaar dat ook de beoordeling door de rechter
van de meest processuele bewijsvraag invloed kan hebben op de eindbeslissing van
de rechter, wat de lex causae een toepassingsclaim zou geven. Het criterium zou dan
ook onvoldoende duidelijkheid geven. Deze onduidelijkheid kan volgens deze schrij-
vers leiden tot kwalificatieproblemen. Deze problemen treden vooral op bij de kwalifi-
catie van bepaalde bewijskwesties die zich bevinden in het grensgebied tussen formeel
en materieel bewijsrecht. Voorbeelden van deze bewijskwesties zijn de bekwaamheid
om te getuigen, het verschoningsrecht (art. 165 lid 2 en 3 Rv) en de gerechtelijke
erkentenis (art. 165 lid 2 Rv). Van deze bewijskwesties is onzeker of zij tot tot de
formele of tot de materiële categorie behoren. Deze onduidelijkheid heeft in de
rechtspraak en literatuur tot verschillende uitkomsten geleid.59 Vallen deze bewijs-
kwesties nu onder het formeel of het materieel bewijsrecht?60

Naar mijn mening kunnen de kwalificatieproblemen die in bepaalde gevallen
optreden, geen reden zijn om af te stappen van de ordinatoria-decisoria litis-leer. Zoals
hierboven blijkt, zijn er goede argumenten aan te wijzen om aan deze aanknopingsleer
vast te houden. Daarnaast kunnen de kwalificatieproblemen die zich in bepaalde
gevallen kunnen voordoen, niet afdoen aan het feit dat met behulp van de ordinatoria-
decisoria litis-leer in het overgrote deel van bewijsvragen wel op eenvoudige wijze
is vast te stellen of er sprake is van een materieelrechtelijke dan wel formele bewijs-
kwestie. Zo lijken bewijskwesties wat betreft de bewijslastverdeling, de ((on)weerleg-
bare) vermoedens, de toelating en de rechtskracht van bewijsmiddelen duidelijk van
materiële aard. Deze bewijsvragen hebben duidelijk een invloed op de beslissing van
de rechter en daarmee op de rechten van partijen. De kwalificatievraag levert hier
geen problemen op: deze bewijskwesties vallen onder het materieel bewijsrecht waarop
de lex causae toepasselijk is. Evenmin doen zich problemen voor bij de kwalificatie
van formele bewijsvragen die betrekking hebben op de wijze waarop het bewijs in
het geding moet worden gebracht, zoals de regels over het horen van getuigen of de
mededeling of overlegging van bepaalde bewijsstukken. In al deze gevallen kan het
onderscheid formeel/materieel bewijsrecht zonder problemen worden toegepast en
treden er bij de kwalificatie geen problemen op.

58 Zie bijv. d’Oliveria (1968), p. 415; Offerhaus (1918), p. 268/269 en Coester-Waltjen (1983), p. 109
(nr. 134/135).

59 Zie d’Oliveira (1968), p. 415 e.v. Zie verder voor een uitgebreide bespreking van de literatuur en
rechtspraak, par. 3.2.9, 3.4.3 en 3.4.4.

60 Coester-Waltjen (1983), p. 109, 129-137 (nr. 134, 159-167).
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Alleen bij de bewijskwesties die zich bevinden op het grensgebied tussen wat
‘duidelijk’ materieel en wat ‘duidelijk’ formeel bewijsrecht is, zoals de gerechtelijke
erkentenis of het verschoningsrecht, kan de kwalificatie enigszins lastiger zijn. Bij
deze bewijsvragen is het moeilijker om vast te stellen of zij invloed hebben op de
einduitkomst van het geschil en of zij daarmee behoren tot het formeel of het materieel
bewijsrecht. Als voorbeeld noem ik het verschoningsrecht om te getuigen. Het inroepen
van een verschoningsrecht heeft tot gevolg dat een getuige zich kan verschonen van
de getuigplicht, waardoor een getuigenverklaring achterwege blijft. Dit gevolg kan
een effect hebben op de eindbeslissing van de rechter, wat een argument kan zijn om
deze bewijsvraag materieelrechtelijk te kwalificeren. Maar kan ook niet worden
verdedigd dat het verschoningsrecht nauw samenhangt met de formele wijze waarop
getuigen moeten worden gehoord? In deze laatste opvatting zou het verschoningsrecht
eerder behoren tot het formeel bewijsrecht waarop de lex fori van toepassing is.

Bij de kwalificatie van deze enigszins moeilijkere gevallen moet bij de toepassing
van de ordinatoria-decisoria litis-leer nauwgezet worden onderzocht of de concrete
bewijskwestie invloed heeft op de materiële rechtsverhouding van partijen. Hiervan
is sprake indien uit een onderzoek van de bewijskwestie (zoals het verschoningsrecht
of de gerechtelijke erkentenis) blijkt dat deze bewijskwestie tot doel heeft het bewijs
van een rechtsfeit te verzwaren, uit te sluiten of te vergemakkelijken. Indien een
bewijskwestie de bewijsvoering verlicht, verzwaart of uitsluit heeft dit een direct
gevolg voor de bewijspositie(s) van partijen en de effectuering van hun materiële
rechten. In dat geval moet de bewijskwestie op grond van de ordinatoria-decisoria
litis-leer tot het materieel bewijsrecht worden gekwalificeerd en worden aangeknoopt
aan het recht dat toepasselijk is op de materiële rechtsverhouding van partijen. Heeft
een bewijskwestie geen invloed op de materiële rechtsverhouding van partijen zoals
hierboven omschreven, dan moet de bewijsvraag worden gekwalificeerd als een
element van formeel bewijsrecht waarop de lex fori toepasselijk is.

De kwalificatie van de afzonderlijke bewijskwesties zal in hoofdstuk 3 worden
verricht. Daarbij zal van elke bewijskwestie worden nagegaan of zij bij toepassing
van de ordinatoria-decisoria litis-leer valt binnen de categorie formeel of materieel
bewijsrecht. Thans zal de behandeling van de verschillende aanknopingsstandpunten
worden voortgezet met een bespreking van de ‘moderne’ aanknopingspunten.

2.3 De ‘moderne’ aanknopingsstandpunten

2.3.1 Inleiding

Tegen de ‘traditionele’ benadering heeft zich in de loop van de ontwikkeling van het
IPR-bewijsrecht een nieuwe stroming in de literatuur afgezet. Deze nieuwe stroming
is tot ontwikkeling gekomen in de Franse doctrine en wordt in de Duitse literatuur
ook wel aangeduid als ‘Moderne Schule’.61 Bij de uiteenzetting van de ‘Moderne

61 Coester-Waltjen (1983), p. 117-136 (nr. 145-167); Buciek (1984), p. 49-90.
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School’ heb ik het werk van Coester-Waltjen, een belangrijke vertegenwoordiger van
deze stroming, als basis gebruikt.

Inzet in de ‘Moderne School’ is niet langer de klassieke Savigniaanse verwijzings-
methode waarbij de keuze van de aanknopingsfactor afhangt van een feitelijk-geogra-
fisch element van de rechtsverhouding waaraan bij de rechtsaanwijzing een overwegen-
de betekenis wordt toegekend. In het geval van de leer van het primaat van de lex
fori is dit bijv. de plaats waar het proces aanhangig is gemaakt. De aanhangers van
de ‘doctrine moderne’ betogen dat deze handelswijze gelet op de diversiteit van het
bewijsrecht, te neutraal en te eenzijdig is.62 Wat nodig is, is een meer kwalitatieve
benadering, waarbij de keuze van de aanknopingsfactor afhankelijk is van een aantal
materieelrechtelijke criteria. Deze criteria dienen na een onderzoek van de inhoud
en de strekking van de verschillende bewijskwesties in combinatie met een afweging
van een aantal belangen te worden bepaald.63 Door aan te sluiten bij de inhoud en
strekking van het bewijsrecht vormt de aanknopingsfactor als het ware de grootste
gemene deler van alle bewijsvragen en is bijzonder geschikt om het toepasselijke
bewijsrecht vast te stellen.

Sommige auteurs achten de tijd echter nog niet rijp voor een algemene conflictregel
voor het IPR-bewijsrecht. Bepleit wordt om in plaats daarvan het toepasselijke bewijs-
recht per bewijsvraag te bepalen met behulp van een aantal belangen die aan het IPR-
bewijsrecht ten grondslag liggen. Afweging van deze belangen zou volgens deze
schrijvers voor elk bewijsrechtelijk conflict een oplossing kunnen bieden. Naar zal
blijken, vindt men dit laatste standpunt vooral in de Nederlandse doctrine terug.

In deze paragraaf zullen een aantal theorieën die worden genoemd als vallend
onder de ‘Moderne School’ aan bod komen, met name om te bezien of deze theorieën
navolging verdienen.64 De ‘Moderne School’ is tot ontwikkeling gekomen in de
Franse doctrine door het werk van Batiffol.65 Bij de bespreking van de ‘moderne’
aanknopingsvoorstellen zal ik dan ook beginnen bij de grondlegger van de ‘Moderne
School’ (par. 2.3.2). Voorts zal de aanknopingsleer van Coester-Waltjen zelf aan bod
komen (par. 2.3.4). Ook in Nederland (Sluyters en Jessurun d’Oliveira) zijn studies
verschenen die tot deze categorie worden gerekend. Een bespreking van deze voorstel-
len vindt in par. 2.3.5 plaats. Tenslotte zullen enige ontwikkelingen in de Verenigde
Staten worden besproken (par. 2.3.3). In de literatuur worden deze in verband gebracht
met de ‘Moderne School’.66 Interessant is dat de uitkomst van deze ontwikkelingen

62 Zie Coester-Waltjen (1983), p. 117-136 (nr. 145-136), i.h.b. de algemene uiteenzetting, p. 129-136
(nr. 159-167).

63 Coester-Waltjen (1983), p. 129-136 (nr. 159-167). Door de aandacht te leggen op de inhoud en
strekking van het bewijsrecht doet de ‘Moderne School’ denken aan de (neo)statutistische stroming,
waarbij de inhoud en strekking van een regel een rol speelt bij de toepassing van deze regel in
internationale gevallen. Zie d’Oliveira (1968), p. 414: ‘Voorlopig zal men zich op deze konkrete
problemen richten (…) geheel in overeenstemming met de huidige tendensen in het internationaal
privaatrecht, die de relikten van de statutenleer langzamerhand tot res derelictae bestempelen’.

64 Coester-Waltjen (1983), p. 117-128 (nr. 145-158).
65 Zie Coester-Waltjen (1983), p. 118 (nr. 145).
66 Zie Coester-Waltjen (1983) p. 125 (nr. 155).
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sterk overeenkomt met de in het Nederlandse IPR gangbare ordinatoria-decisoria litis-
leer.

2.3.2 Batiffol

De studie van Batiffol wordt door Coester-Waltjen als grondslag genoemd van de
‘moderne’ theorieën waarin wordt getracht tot nieuwe uitgangspunten voor het IPR-
bewijsrecht te komen.67

In de theorie van Batiffol wordt het bewijsrecht beschouwd als een stelsel van
regels waarmee de rechter zijn innerlijke overtuiging vestigt en die de rechter in staat
stelt de materiële waarheid te doorgronden. De functie die aan alle bewijskwesties
ten grondslag ligt is dan ook gelegen in het bijbrengen van de rechter van een bepaalde
overtuiging over de waarheid van het gestelde. Materiële bewijsvragen zoals de
bewijstoelating en rechtskracht van bewijsmiddelen alsook bewijsvragen van formele
aard, zoals de regels aangaande de wijze waarop een getuige wordt gehoord (‘l’ad-
ministration de la preuve par témoins’) vormen volgens Batiffol alle eenzelfde pro-
bleem, namelijk het bepalen van de innerlijke overtuiging van de rechter (‘la détermi-
nation de la conviction du juge’).68

Het is dus de overtuiging van de rechter die Batiffol als criterium gebruikt bij
de aanknoping van bewijskwesties. Bepleit wordt dat de rechterlijke overtuiging ‘un
phénomène psychologique’ is. Deze is ‘indépendant du lieu de rédaction de l’acte
litigieux’.69 De innerlijke overtuiging kan de rechter alleen met behulp van het eigen
bewijsrecht vestigen. Zo schrijft Batiffol:

‘Les règles que la loi lui impose tiennent principalement au souci d’une administration
de la justice rapide et sûre.’70

Dit betekent, dat zowel de materieelrechtelijke als de formeelrechtelijke bewijskwesties
aan één en hetzelfde rechtsstelsel zijn onderworpen, namelijk het recht van de forum-
staat, ofwel de lex fori.

Op deze hoofdregel laat Batiffol echter een tweetal uitzonderingen toe.71 Zo zijn
de regels over de bewijslastverdeling en de bewijsvermoedens onttrokken aan de lex
fori. Deze bewijsvragen zijn volgens Batiffol dermate nauw verbonden met het
materiële recht dat hierop alleen de lex causae toepasselijk kan zijn.

Een tweede uitzondering hangt samen met de kwesties van de bewijskracht en
de toelaatbaarheid van bewijsmiddelen. Wat de bewijskracht betreft, geldt in overeen-

67 Coester-Waltjen (1983), p. 118-121 (nr. 147-149) en p. 200-202 (nr. 255-257). Zie over de aankno-
pingsleer van Batiffol: Batiffol & Lagarde (1983), p. 457 (nr. 705 e.v.); Groud (2000), p. 36-45;
Coester-Waltjen (1983), p. 118-121 (nr. 147-149).

68 Zie Batiffol & Lagarde (1983), p. 458 (nr. 707); Coester-Waltjen (1983), p. 119 (nr. 147).
69 Batiffol & Lagarde (1983), p. 458 (nr. 707).
70 Batiffol & Lagarde (1983), p. 458 (nr. 707).
71 Batiffol & Lagarde (1983), p. 457-460 (nr. 706-708); Coester-Waltjen (1983), p. 120 (nr. 149).
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stemming met de hoofdregel in beginsel de lex fori. Voor de bewijskracht van akten
(‘écrits’) maakt Batiffol echter een uitzondering. Hier is de lex loci actus toepasselijk.
De toepassing van deze wet zou beter aansluiten bij het vertrouwen dat partijen hebben
in de wet van de plaats waar de akte is opgemaakt.

Ook voor de bewijstoelating geldt volgens Batiffol in beginsel de lex fori. Subsi-
diair kan echter de lex loci actus gelden, mits deze regels minder streng zijn dan die
van de Franse lex fori. Laat de lex fori bijv. een bewijsmiddel niet toe, maar de lex
loci actus wel, dan kan in afwijking van het forumrecht buitenlands bewijsrecht worden
toegepast. Ook met deze verfijning wil Batiffol tegemoet komen aan het vertrouwen
dat partijen hebben bij de totstandkoming van de rechtshandeling.

Dit laatste aanknopingsstandpunt van Batiffol vindt bevestiging in een trits beslis-
singen van de Cour de cassation in de zaken Figué/Dedykère, Isaac/Florentin en
Seddaoui/Rezki.72 Waar in het Figué/Dedykère-arrest de bewijsproblematiek zich
vooral afspeelt in het kader van de erkenning van een buitenlandse (Guatemalteekse)
echtscheidingsbeslissing gaat het Isaac/Florentin-arrest over de bewijsvoering in een
Franse procedure. In dit geschil liggen de feiten als volgt. Een Frans echtpaar sluit
in het Turkse Izmir een religieus huwelijk (‘more hebraico’). Door de aldaar bevoegde
instantie (een rabbijn) is in overeenstemming met de lex loci actus een akte van het
huwelijk opgemaakt, ondersteund door twee getuigenverklaringen. In Frankrijk verzoekt
het echtpaar het huwelijk in te schrijven in het register van de burgerlijke stand. Welk
recht is van toepassing op het bewijs van het huwelijk en op de vraag welke middelen
zijn toegelaten? Geldt hier de lex loci actus of wellicht die van de lex fori? In dit
verband is ook art. 47 Code civil van belang. Ingevolge deze bepaling kan een buiten-
landse akte die betrekking heeft op de burgerlijke staat in Frankrijk bewijswaarde
hebben en voor echt worden gehouden, mits deze akte is opgemaakt overeenkomstig
de ter plaatse geldende vormvoorschriften. Volgens de Cour de cassation moet als
regel gelden dat:

‘Mais attendu que s’il appartient toujours au juge français d’accueillir les modes de preuve
de la loi du for, c’est néanmoins sans préjudice du droit, pour les parties, de se prévaloir
également des règles de preuve du lieu étranger de l’acte; que, sans aucune contradiction,
la Cour d’appel, se plaçant successivement au point de vue des droits français et mosaïque,
a décidé d’une part, par une interprétation souveraine de la loi étrangère, que le certificat
rabinique de marriage sus-énoncé faisait preuve de celui-ci selon la loi du lieu de célébration
et, d’autre part, qu’ étaient remplies les exigences de l’art 47 C. civ (…).’

De vraag of een bewijsmiddel (in casu huwelijksakte) kan worden toegelaten wordt
beantwoord door de lex fori, en, in het geval dit recht minder streng is, (subsidiair)
door de lex loci actus. Deze uitspraak betekent een koerswijziging ten opzichte van

72 Cour de cassation 22 december 1953 en 17 april 1958, Revue critique de d.i.p. 1954, p. 399 m.nt.
Francescakis en Revue critique de d.i.p. 1958, p. 736 m.nt. Francescakis, Figué; Cour de Cassation
24 februari 1959, Revue critique de d.i.p. 1959, p. 368, Isaac; Cour de cassation 25 november 1981,
Revue critique de d.i.p. 1982, p. 701, m.nt. B. Ancel, Rezki. Zie Batiffol & Lagarde (1983), p. 459
(nr. 707).
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de rechtspraak van de Cour de cassation daterend van vóór deze beslissingen. In de
eerdere rechtspraak wordt de bewijstoelating algemeen beschouwd als een element
van decisorium litis, waarop de lex causae of de lex loci actus van toepassing is.73

Thans geldt dat op de bewijstoelating niet de lex causae of de lex loci actus toepasse-
lijk is, maar de lex fori. De bewijsregels van de lex loci actus kunnen alleen door
partijen worden ingeroepen, indien deze regels in verhouding met het Franse recht
aantoonbaar minder streng zijn.

Bovenstaande rechtspraak is niet beperkt tot het domein van het familierecht. Ook
daarbuiten vindt men dit aanknopingsstandpunt terug. Zo acht de Cour de cassation
in een arrest van 5 januari 1999 in de zaak Ollanescu/Culacov zowel het forale recht
als het recht van Liechtenstein (de lex loci actus) toepasselijk op het bewijs van het
bestaan van een volmacht.74 In deze beslissing wordt teruggegrepen naar de centrale
overweging in het Isaac-arrest (‘s’il appartient au juge français d’accueillir les modes
de preuve de la loi du for, c’est sans préjudice pour les parties de se prévaloir des
règles de preuve du lieu d´accomplissement de l’acte’). Bij zijn bespreking van dit
arrest merkt Groud dan ook terecht op: ‘(l)’extension à la matière contractuelle de
la solution posée par l’arrêt Isaac est donc indubitable’.75

De ‘doctrine moderne’ van Batiffol ontvangt in de literatuur een overwegend kritisch
onthaal.76 Gesteld kan worden dat het door Batiffol verdedigde aanknopingsstandpunt
te algemeen van aard is. Immers, van vrijwel alle bewijskwesties kan men stellen
dat deze op een of andere wijze verband houden met de innerlijke of persoonlijke
overtuiging van de rechter! Dit vormt echter onvoldoende reden om daarop uitsluitend
het forale recht toe te passen.

Ook de door Batiffol gemaakte koppeling tussen de toelaatbaarheid en de rechts-
kracht van bewijsmiddelen kan mijns inziens niet overtuigen. Bij beide bewijskwesties
speelt volgens Batiffol de innerlijke overtuiging van de rechter een belangrijke rol.
Hoewel de invloed van de rechterlijke overtuiging in het stadium van de bewijstoela-
ting niet kan worden uitgesloten, speelt deze mijns inziens toch vooral een rol in het
kader van de bewijswaardering. Verwarring treedt dan op wanneer men deze vragen
op één hoop gooit en wel in die zin dat de bewijswaardering al meespeelt in de vraag
óf het bewijsmateriaal toegelaten kan worden.77

Maar het voornaamste kritiekpunt op deze aanknopingsleer is dat het uitgaat van
een subjectief criterium. Hoe verhoudt de innerlijke overtuiging van de rechter zich
met de in het IPR zo noodzakelijke rechtszekerheid? En hoe kan de innerlijke overtui-
ging worden gecontroleerd?

73 Zie Batiffol & Lagarde (1983), p. 457-463 (nr. 705 e.v.).
74 Cour de cassation 5 januari 1999, Revue critique de d.i.p. 1999, 293 m.nt. Huet,Ollanescu/Culacov.
75 Zie Groud (2000), p. 94.
76 Zie Groud (2000), p. 36-37 en p. 44-45; Coester-Waltjen (1983), p. 118-121 (nr. 147-149), p. 200-202

(nr. 255-257).
77 Zie Groud (2000), p. 44-45.
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Concluderend, moet gesteld worden dat de theorie van Batiffol als aanknopings-
standpunt niet aanvaardbaar is.

2.3.3 ‘Erie-doctrine’

Ook de ontwikkelingen in de Verenigde Staten worden door Coester-Waltjen in
verband gebracht met de ‘Moderne School’.78 Deze invloed bestaat vooral hierin
dat bij de bepaling van het toepasselijke bewijsrecht bepaalde belangen een rol spelen.
Hierbij speelt de zgn. ‘Erie-doctrine’ een belangrijke rol. Het is van belang om vooraf
op te merken dat deze doctrine een bredere strekking heeft dan alleen de bepaling
van het toepasselijke recht op bewijskwesties.

In de Verenigde Staten doet zich het probleem van het toepasselijke bewijsrecht vooral
voor omdat iedere staat in beginsel zijn eigen (IPR-)bewijsrecht kent. Niet alleen in
internationale gevallen maar ook in interstatelijke gevallen moet bepaald worden welk
recht toepasselijk is. Van oudsher maakt het IPR van de verschillende deelstaten
daarbij een strikt onderscheid tussen materiële kwesties (‘substance’) en procedurele
kwesties (‘procedure’). Bij ‘substance’ gaat het om regels van materieel recht. Hierop
is de lex causae toepasselijk. De vraag in hoeverre aan een materieel vorderingsrecht
(‘right’) een rechtsvordering (‘remedy’) is verbonden, wordt gerekend tot ‘procedure’
en gemakshalve beheerst door de lex fori. Het bewijsrecht vormt één geheel en wordt
voor aanknopingsdoeleinden gerekend tot ‘procedure’.79

In de jaren dertig en begin jaren veertig van de vorige eeuw wordt in de doctrine
kritiek gegeven op de onderscheiding tussen ‘substance’ and ‘procedure’.80 Het
onderscheid in de hierboven bedoelde zin wordt als te star beschouwd en ongeschikt
om het toepasselijke bewijsrecht te bepalen.81 Een meer flexibele benadering wordt
bepleit, waarbij de grenslijn tussen ‘substance’ en ‘procedure’ niet wordt bepaald aan
de hand van het criterium ‘right/remedy’ maar aan de hand van bepaalde belangen
of ‘policies’. Cook omschrijft de centrale vraagstelling als volgt:

78 Zie Coester-Waltjen (1983) p. 125-128 (nr. 155-158) en 180-185 (nrs. 230-238). Zie over de
ontwikkelingen in de VS ook Buciek (1984), p. 260-264; B. Sluyters, ‘Evidence in the Conflict
of Laws’, NTIR 1966, p. 304-309.

79 Als ‘leading case’ op dit punt wordt aangehaald de uitspraak inzake Bain v. Whitehaven and Furness
Junction Ry Co., 3 H.L. C. 15 (1850), aangehaald in Erie Railroad v. Tompkins, 58 S.Ct. 817 (1938).

80 Zie W.W. Cook, ‘‘Substance’ and ‘Procedure’ in the Conflict of Laws’, Y.L.J. 1933, p. 333-358;
E.H. Ailes, ‘Substance and Procedure in the Conflict of Laws’,M.L.Rev. 1941, p. 392-418; Lorenzen,
in een brief aan Ailes van 31 oktober 1939, geciteerd door E.H. Ailes, M.L.Rev. 1941, p. 394; The
Restatement of the Law, First, Conflict of Laws, As adopted and promulgated by the American
Law Institute, 1934, § 584 e.v. (i.h.b. § 595) en Introductory Note (‘references to the foreign rules
are limited only because of the paramount reason of local convenience and policy’).

81 Zie bijv. Lorentzen: ‘the terms ‘substance’ and procedure’ have no inherent meaning. They may
mean one thing for purposes of constitutional law and another thing for local purposes. Whatever
the label that may be attached to a given matter from these two points of view, there is no reason
whatsoever why such labels should be attached to conflict of laws situations’ (E.H. Ailes,M.L.Rev.
1941, p. 393-394).
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‘If we admit that the ‘substantive’ shades off by imperceptible degrees into the ‘procedural’,
and that the ‘line’ between them does not ‘exist’, to be discovered merely by logic and
analysis, but is rather to be drawn so as best to carry out our purpose, we see that our
problem resolves itself substantially into this: How far can the court of the forum go in
applying the rules from the foreign system of law without unduly hindering or inconvenienc-
ing itself?’ (BJK).82

Bij de bepaling van deze grenslijn huldigt de doctrine een ‘enge’ en een ‘ruime’
opvatting. Voor het bewijsrecht komen de standpunten van de doctrine op het volgende
neer.

Volgens de zgn. ‘enge’ opvatting is het forumrecht toepasselijk op vrijwel alle
bewijsrechtelijke rechtsvragen.83 De toepassing van dit recht dient de belangen van
het forum en bevordert de eenvoud en de overzichtelijkheid. Dat daardoor wellicht
een andersluidend oordeel wordt verkregen dan bij toepassing van buitenlands recht,
neemt men op de koop toe. Voor buitenlands recht is geen rol weggelegd ‘unless good
cause to the contrary is shown or appears to the court’. In reactie op de vraag van
Cook (zie citaat) antwoordt Ailes dan ook: ‘Not much farther than we have already
gone’.84

Bij de ‘ruime’ opvatting gaat men uit van het belang van de beslissingsharmonie
als ‘Leitmotiv’. De bewijsregels van de lex causae zijn toepasselijk, indien een
bewijsvraag ‘(would) substantially affect the probable outcome of the suit rather than
to regulate the conduct of trial’.85 Alleen op deze wijze kan in interstatelijke gevallen
tot gelijke materieelrechtelijke resultaten worden gekomen.86 Op de bewijskwesties
die geen materiële invloed hebben op de einduitkomst van het geschil, zoals de
toelaatbaarheid van bewijsmiddelen, kan zonder bezwaar de lex fori worden toegepast.
Zie bijv. voor de bewijstoelating § 138 van de Restatement of the Law, Second:

‘The local law of the forum determines the admissibility of evidence, except as stated in
§§ 139-141.’87

Een tussenpositie wordt ingenomen door Morgan.88 In diens opvatting heeft de rechter
de ruimte om de belangen van het forum af te wegen tegen die van de beslissings-

82 Zie W.W. Cook, Y.L.J. 1933, p. 343-344.
83 Zie E.H. Ailes,M.L.Rev. 1941, p. 416, 417 (een andere opvatting, namelijk toepassing van ‘buiten-

lands’ recht op bewijsvragen, ‘would call for extraordinary effort, learning and ability and might
also cause intolerable delay in litigation’); E. Rabel, The Conflict of Laws: A Comparative Study,
Vol. 4, Michigan Legal Studies, Ann Arbor: University of Michigan Law School 1958, p. 493-494.

84 Zie E.H. Ailes, M.L.Rev. 1941, p. 410, 411, 413, 414, 418.
85 Zie W.W. Cook, Y.L.J. 1933, p. 346; Lorenzen, brief aan Ailes van 31 okt. 1939, geciteerd door

E.H. Ailes, M.L.Rev. 1941, p. 394.
86 In dezelfde geest §§ 133, 134, 140 (‘Parol Evidence Rule’) en 141 (‘Statute of Frauds’) Restatement

of the Law, Second, Conflict of Laws 2d, As adopted and promulgated by the American Law
Institute, 1971, blz. 369.

87 Zie verder ook § 137 (bekwaamheid om te getuigen) en §§ 135, 139 (algemene regels aangaande
bewijslevering).

88 E.M. Morgan, ‘Choice of Law governing Proof’, H.L.Rev. 1944, p. 153-195.
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harmonie. De toepassing van het forumrecht is gerechtvaardigd, indien gewichtige
redenen van praktisch belang de toepassing daarvan verlangen.89

Achtergrond van de bovenstaande discussie vormt het in 1938 door het Hooggerechts-
hof van de Verenigde Staten van Amerika gewezen arrest in de zaak Erie Railroad
v. Tompkins.90 Het gaat in deze klassieke uitspraak om de vraag of een partij (Erie
Railroad Company), gevestigd in een deelstaat (in casu New York) zich jegens een
inwoner (Tompkins) van een andere deelstaat (in casu Pennsylvania) in een federale
procedure kan beroepen op een specifiek uit het recht van Pennsylvania (alwaar de
onrechtmatige daad zich had voorgedaan) voortvloeiend bewijsvermoeden.

Het Hooggerechtshof overweegt dat federale gerechten in interstatelijke (‘diversity
of citizinship’)-gevallen tot dezelfde uitkomsten zouden moeten komen als het statelijke
gerecht van de deelstaat waar het federale gerecht zijn zetel heeft. Een beslissings-
harmonie moet bereikt worden, waarbij beide gerechten (statelijk en federaal) tot een
gelijk materieelrechtelijk resultaat komen. Dit betekent dat een federale rechter het
recht van de deelstaat waarin het gerecht is gevestigd, zal moeten toepassen, inclusief
het IPR van deze deelstaat. Alleen voor zuiver procesrechtelijke vragen verandert er
niets. Op dit rechtsgebied geldt uniform federaal recht (Federal Rules of Civil proce-
dure).

De beslissing van het Hooggerechtshof geeft al snel aanleiding tot nieuwe vragen.
Zo is onduidelijk in hoeverre de regel uit de Erie-uitspraak ook moet worden toegepast
op het bewijsrecht. Wanneer kan de federale rechter zijn eigen procedureregels volgen
en wanneer moet hij de ‘Erie-test’ toepassen? Van de rechtspraak na de Erie-zaak
is vooral de uitspraak van 18 juni 1945 in de zaak Guaranty Trust Co.v. York van
belang:

‘The question is whether a statute concerns merely the manner and the means by which
a right to recover, as recognized by the State, is enforced, or whether such statutory
limitation is a matter of substance in the aspect that alone is relevant to our problem,
namely, does it significantly affect the result of a litigation for a federal court to disregard
a law of a State that would be controlling in an action upon the same claim by the same
parties in a State court? (curs. van mij, BJK)
It is therefore immaterial whether statutes of limitation are characterized either as ‘substant-
ive’ or ‘procedural’ in State court opinions in any use of those terms unrelated to the
specific issue before us.’91

Bovenstaande passage staat bekend als de ‘outcome effect-test’. Indien sprake is van
een bewijskwestie die ‘significantly affects the result of a litigation’, dan moet de
federale rechter de ‘Erie-regel’ toepassen. Dit betekent dat hij het recht (inclusief het
IPR) van de deelstaat waarin hij is gevestigd, moet toepassen op de bewijskwestie.
Dit om zeker te zijn dat hij tot een gelijk materieelrechtelijk resultaat komt als de

89 E.M. Morgan, H.L.Rev. 1944, p. 195.
90 Erie Railroad v. Tompkins, 58 S.Ct. 817 (1938); Coester-Waltjen (1983), p. 126 (nr. 156).
91 Guaranty Trust of N.Y. v. York, 65 S.Ct. 1164 (1945).
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rechter van de deelstaat in een soortgelijk geval.92 Op bewijskwesties die geen invloed
hebben op de eindbeslissing van de rechter behoeft de ‘Erie-test’ niet te worden
toegepast. In die gevallen past de federale rechter zijn eigen procedureregels toe.93

Het is de Erie-uitspraak en de ‘outcome effect-test’ die door federale rechters wordt
gebruikt om het toepasselijke recht te bepalen op bewijskwesties. Ook in recente
uitspraken vindt men deze zgn. ‘Erie-test’ terug.94 Deze ‘Erie-Test’ is niet alleen
in interstatelijke (‘diversity of citizenship’)gevallen, maar ook in internationale gevallen
van belang.95

De Erie-uitspraak en de ontwikkelingen in de Verenigde Staten leiden tot een
tweetal interessante constateringen. Een eerste constatering betreft de introductie van
belangen om het toepasselijke bewijsrecht te bepalen.96 Er wordt afstand gedaan
van het strikte onderscheid tussen ‘substance’ en ‘procedure’ waarbij het gehele
bewijsrecht onder ‘procedure’ valt. In plaats daarvan wordt een meer genuanceerde
benadering bepleit. Deze genuanceerde benadering bestaat hierin dat voor de aankno-
ping van bewijskwesties gebruik wordt gemaakt van een aantal belangen, zoals de
internationale beslissingsharmonie en de belangen van het forum. Een andere constate-
ring betreft het feit dat de ‘Erie-Test’ in de vorm van de ‘outcome effect-test’ sterk
overeenkomt met de ordinatoria-decisoria litis-leer. Beide aanknopingstheorieën gaan
immers voor de aanknoping van bewijskwesties uit van het effect dat bewijskwesties
hebben op de materiële einduitkomst van het geschil.

2.3.4 Coester-Waltjen

In de Duitse doctrine heeft de ‘Moderne School’ vaste voet aan de grond gekregen.
Een auteur die als belangrijkste vertegenwoordiger van deze stroming kan worden
gezien, is Coester-Waltjen en de door haar gehuldigde aanknopingstheorie.97

De theorie van Coester-Waltjen stapt af van de eerder besproken traditionele
aanknopingsstandpunten. Deze traditionele standpunten gaan alle uit van het beginsel
dat het procesrecht is onderworpen aan de lex fori. Volgens Coester-Waltjen moet
men zich echter verlossen van dit ‘dogma’. De conflictenrechtelijke behandeling van
het bewijsrecht dient ‘insgesamt – also unter Einschluß des in manchen Rechtsordnun-
gen als rein materiellrechtlichen Teil gekennzeichneten Beweisrechts – neu zu überden-

92 Coester-Waltjen (1983), p. 127 (nr. 157).
93 Vgl. de opinion van Chief Justice Brenman in de zaak Byrd v. Blue Ridge Rural Electric Cooperative,

78 S.Ct. 893 (1958); Coester-Waltjen (1983) p. 125-128 (nr. 155-158).
94 Zie bijv.: Fagin v. Gilmartin, 432 F.3d 276 (3rd Cir. 2005) over het gebruik van ‘discovery’-bewijs

in een federale procedure en RTC Mortg. Trust 1994 N-1 v. Fidelity Nat. Title Ins. Co., 981 F.Supp.
334 (D.N.J. 1997) over de mogelijkheid tot het doen van een deskundigenonderzoek.

95 B. Sluyters, NTIR 1966, p. 304; Coester-Waltjen (1983), p. 127 (nr. 157).
96 Coester-Waltjen (1983), p. 126-127 (nr. 155-157).
97 Coester-Waltjen (1983), pp. 441-464 (nrs. 622-664).
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ken.’98 Op basis van een analyse van bewijskwesties aan de hand van bepaalde
conflictenrechtelijke belangen, komt zij tot een tweetal gezichtspunten aan de hand
waarvan zij een conflictenrechtelijke verwijzingsregel opstelt.

Het eerste gezichtspunt ziet op een categorie bewijskwesties die erop is gericht
de processuele waarheidsvinding te verkorten.99 Als voorbeeld van zo’n type regel
noemt Coester-Waltjen de wetsbepalingen aangaande bewijs(last/risico)verdeling en
de bewijswaardering. Ook de (wettelijke/feitelijke) bewijsvermoedens behoren tot deze
categorie. Een wettelijk vermoeden heeft een wijziging van een bewijsthema tot gevolg.
Indien een rechtsregel bijv. een bepaald rechtsgevolg op feiten a en b grondt (waarbij
de feiten a en b dus het bewijsthema vormen) en de rechter op basis van een bewijs-
vermoeden feit b uit het bestaan van feit a mag afleiden, dan is voor de erkenning
van het rechtsgevolg voldoende dat alleen feit a door bewijsvoering vaststaat. Door
het bewijsthema zo te wijzigen leidt de toepassing van een bewijsvermoeden tot een
verkorting van de processuele waarheidsvinding. De verkorting van de waarheidsvin-
ding brengt volgens Coester-Waltjen mee dat deze bewijsvragen invloed hebben op
de rechtsverhouding van partijen en daarom aan de lex causae moeten worden onder-
worpen.

Het tweede gezichtspunt ziet op de categorie bewijsbepalingen die ertoe strekt
de beperkingen van de partij-autonomie vanuit het materiële recht te verplaatsen naar
het bewijsrechtelijk vlak.100 Als voorbeeld noemt Coester-Waltjen het beginsel dat
de rechter bevoegd is om bewijs te verlangen in zaken waarin rechtsgevolgen in het
geding zijn waarover partijen niet vrij mogen beschikken. Ook al worden de gestelde
feiten of rechten niet betwist of erkend, dan toch kan de rechter bewijs opdragen
(‘Beweisbedürftigkeit nichtbestrittener Tatsachen’). Een ander voorbeeld betreft de
beperkingen die gelden bij het doen van een gerechtelijke eed of de erkentenis in een
familierechtelijk geschil.

Het zijn de bovenstaande twee gezichtspunten die in de theorie van Coester-Waltjen
de basis vormen van de aanknopingsfactor: ‘(d)as bedeutet, daß die Verkürzung der
Wahrheitsermittlung und die Modifizierung oder Verlängerung materiellrechtlicher
Dispositionsbeschränkungen ein in der zu bildenden Beweiskollisionsregel verwend-
bares Kriterium für das zuständige Recht (lex causae) darstellen.’101 Het bovenstaan-
de leidt voor het IPR-bewijsrecht tot de volgende verwijzingsregel:

‘In beweisrechtlichen Fragen sind die lex fori und jeweilige lex causae anwendbar. Soweit
nicht die Erhaltung der Entscheidungseffizienz des Forums eine Anwendung des Gerichts-
recht fordert, sind Regelungen, die eine Verkürzung der Wahrheitsermittlung ermöglichen
sollen, insbesondere indem sie materiellrechtliche Dispositionsbeschränkungen verlängern

98 Zie Coester-Waltjen (1983), p. 117 (nr. 145): ‘Vielmehr muß für die bisher als verfahrensrechtlich
der lex fori unterstellten Probleme die zuständige Rechtsordnung ermittelt werden’.

99 Zie Coester-Waltjen (1983), p. 442-447 (nrs. 624-633).
100 Zie Coester-Waltjen (1983), p. 448-450 (nrs. 634-640).
101 Zie Coester-Waltjen (1983), p. 447 (nr. 633).
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oder modifizieren, allein der lex causae zu entnehmen. Im übrigen ist die lex fori zustän-
dig.’102

Coester-Waltjen wijst dus voor de bewijskwesties die de procedurele waarheidsvinding
resp. de processuele partijautonomie verkorten, de lex causae als conflictregel aan.
Hieronder vallen behalve de regels van bewijslastverdeling, bewijsvermoedens, en
bewijswaardering, aldus Coester-Waltjen, ook de onbekwaamheid om te getuigen,
de bewijsverboden en -beperkingen (bijv. art. 1341 Code Civil, sec. 4 Statute of Frauds
‘parol evidence rule’) en de beslissende of aanvullende eed.103

Voor de overige bewijsvoorschriften geldt het forumrecht.104 De bewijskwesties
in deze categorie drukken slechts uit ‘wie der Sachverhalt im Verfahren am besten
ermittelt werden kann’. Tot deze tweede categorie worden (onder meer) gerekend
de regels van bewijslevering, waaronder de wijze waarop getuigen en deskundigen
worden gehoord en bewijsmateriaal wordt gepresenteerd, en aanverwante bepalingen,
te weten het verschoningsrecht van getuigen en de gerechtelijke erkentenis.105

De theorie van Coester-Waltjen is in de literatuur niet van kritiek gespaard geble-
ven.106 Deze kritiek spitst zich voornamelijk toe op het feit dat de aanknopingsfactor
vaag is en bij bepaalde bewijskwesties aanleiding geeft tot problemen. Zo is het
moeilijk te bepalen of een bewijskwestie tot de eerste twee categorieën moet worden
gerekend waarop de lex causae toepasselijk is, of behoort tot de categorie overige
bewijsvoorschriften waarop men de lex fori moet toepassen. Een voorbeeld is de vraag
naar de mate van overtuiging die de rechter dient te bezitten alvorens hij kan en mag
zeggen dat het feit (naar zijn overtuiging) bewezen is. Deze vraag correspondeert met
die van de bewijswaardering, en staat in Duitsland bekend onder de naam ‘Beweis-
maß’. Coester-Waltjen meent dat de functie van de bewijsmaatstaf primair is gelegen
in de beperking of verkorting van de waarheidsvinding. Immers, bij het bewijzen van
feiten ten overstaan van de rechter is niet een volstrekte zekerheid vereist, doch kan
met een redelijke mate van zekerheid over de juistheid van de gestelde feiten worden
volstaan. Daarbij verwijst zij naar het bepaalde in § 286 ZPO, op basis waarvan de
rechter ‘nach freier Überzeugung’ beslist. De waarheidsvinding wordt door deze
bewijskwestie dus beperkt. Op grond hiervan besluit Coester-Waltjen hierop de lex
causae toe te passen.

Ongetwijfeld is het juist dat de bewijswaarderingsmaatstaf als element van de
bewijswaardering een zekere invloed heeft op de procedurele feitengaring. Dit neemt
echter niet weg dat bij deze bewijsvraag ook een andere kwalificatie mogelijk is. Zo
wordt verdedigd dat de ‘Beweismaâ’ als waarborg dient tegen onzekerheidsfactoren

102 Zie Coester-Waltjen (1983), p. 461 (nr. 658).
103 Zie Coester-Waltjen (1983), p. 442 (nr. 624).
104 Zie Coester-Waltjen (1983), p. 449-450 (nr. 639-640).
105 Zie Coester-Waltjen (1983), p. 448 (nr. 634).
106 Zie F. Jaeckel, Die Reichweite der lex fori im internationalen Zivilprozeßrecht, Münsterische Beiträge

zur Rechtswissenschaft, Bd. 90, Berlin: Duncker & Humblot 1995, p. 149-151. Zie ook B.J. van
het Kaar, WPNR (2003) 6537, p. 477.
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die de procesgang kunnen verstoren.107 Daarmee lijkt deze bewijsvraag onlosmakelijk
te zijn verbonden met aspecten van procesvoering en met de vraag ‘wie der Sachverhalt
im Verfahren am besten ermittelt werden kann’. De bewijsmaatstaf zou in deze
opvatting dus eerder thuishoren tot de categorie overige bewijsvragen waarop de lex
fori toepasselijk is.

Uit het bovenstaande volgt dat een bewijsvraag dus zowel onder de ene als onder
de andere categorie kan vallen. Voor dit kwalificatieprobleem geeft Coester-Waltjen
geen oplossing.

Resumerend kan gesteld worden dat aan de theorie van Coester-Waltjen een
belangrijk bezwaar kleeft. De conflictregel beantwoordt onvoldoende aan de door haar
beoogde doelstelling, namelijk het voorkomen van kwalificatieproblemen. Er komen
immers nog steeds afbakeningsproblemen voor. Dit komt duidelijk naar voren bij het
voorbeeld van de bewijswaarderingsmaatstaf. De aanknopingsfactor is bovendien
(onnodig) gecompliceerd en roept nieuwe vragen op. Dit bemoeilijkt de toepassing
van de conflictregel in de rechtspraktijk. De theorie van Coester-Waltjen is daarom
niet geschikt om het bewijsstatuut te bepalen.

2.3.5 Sluyters en d’Oliveira

Tenslotte zijn er ook in Nederland enige studies verschenen die ook tot de ‘Moderne
School’ worden gerekend. Thans zullen twee van de (weinige) Nederlandse studies,
te weten het preadvies van Sluyters voor de Nederlandse Vereniging voor Internatio-
naal Recht uit 1971 en het opstel van Jessurun d’Oliveira uit 1968, kort de revue
passeren.108

Sluyters start zijn preadvies met een analyse van de feitelijke situatie. Dan blijkt
dat het IPR-bewijsrecht geen statisch gegeven is, maar zich in de loop van de tijd
ontwikkelt. De omstandigheid dat het karakter van het internationale bewijsrecht
verandert en deze ontwikkeling in de rechtspraak nog steeds gaande is, roept om
‘duidelijke, betrekkelijk eenvoudige regels die toch niet slechts op verouderde adagia
berusten’.109

Bij het zoeken naar de meest ideale aanknoping voor het bewijsrecht zoekt Sluyters
steun in een afweging van een drietal belangen die aan het IPR-bewijsrecht ten
grondslag liggen, namelijk de internationale beslissingsharmonie, de legitieme partij-
verwachtingen en een effectief verloop van de procedure voor het forum, welk laatste
belang voor de lex fori pleit.110 De belangen zijn niet, zoals Sluyters opmerkt, ‘drie
vreemde wijzen die plotseling aankloppen aan de oostelijke invalspoort van bewijs-

107 F. Jaeckel, Die Reichweite der lex fori im internationalen Zivilprozeßrecht, Münsterische Beiträge
zur Rechtswissenschaft, Bd. 90, Berlin: Duncker & Humblot 1995, p. 151.

108 Zie Sluyters (1971), p. 93 e.v. Zie ook zijn eerdere bespreking in hetNTIR: ‘Evidence in the Conflict
of Laws’, NTIR 1966, p. 291-311 en p. 374-403; d’Oliveira, (1968).

109 Zie Sluyters (1971), p. 93; B. Sluyters, NTIR 1966, p. 291-292.
110 Zie B. Sluyters,NTIR 1966, p. 309-311; Sluyters (1971), p. 95-99. In aanvulling op deze drie niveaus

voegt Sluyters in zijn preadvies uit 1971 nog een vierde (‘hulpoverweging’) toe, namelijk het
onderscheid tussen algemene en bijzondere bewijsregels (Sluyters (1971), p. 99-101).
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conflictenland’. Zij spelen in de rechtspraak al dan niet verdekt een rol en zijn daarmee
sterk verankerd in het IPR-bewijsrecht.

Volgens Sluyters zal een afweging van de bovenstaande belangen voor elk bewijs-
probleem een oplossing kunnen bieden. Sluyters wijst er verder nog op dat de rechter
zich niet gemakkelijk ervan mag afmaken door slechts te kiezen voor uitsluitend één
of twee belangen. Al deze belangen dienen gewogen te worden. Alleen zo kan men
komen tot een ‘zuiverder en zekerder rechtspraak’ op basis waarvan een ‘eventueel
te codificeren redelijk eenvoudige (conflict)regel’ kan worden opgesteld.

Het is deze belangenafweging, de zgn. ‘harmonie-effectieve procedure-vertrouwen’-
test, die het toepasselijk recht op elke bewijskwestie bepaalt. Pas in het slot van zijn
opstel tracht Sluyters zijn methode toe te passen op afzonderlijke bewijsvragen.
Vervolgens gaat hij over tot de opstelling van een stelsel van gesloten conflict-
regels.111 Daarbij geldt als hoofdregel dat de bewijslevering wordt aangeknoopt aan
de lex fori. Uitzonderingen worden gemaakt voor de bijzondere regels van bewijslast-
verdeling, bewijsvermoedens en de onbekwaamheid van getuigen. Hetzelfde geldt
voor de regels over bewijskracht van akten en de bewijstoelating. Voor deze bewijsvra-
gen geldt niet de lex fori, maar andere conflictregels, zoals de lex causae of de lex
loci actus.

Jessurun d’Oliveira is net als Sluyters van oordeel dat de ordinatoria-decisoria
litis-leer afgedaan heeft.112 Het criterium van de invloed of uitwerking van bewijs-
kwesties op de einduitkomst van het geschil is te onbepaald om formele en materiële
bewijsvragen af te grenzen en leidt onherroepelijk tot kwalificatieproblemen.

Wat volgens hem nodig is, is een analyse van de afzonderlijke bewijskwesties
en bewijsvragen. Eerst nadat meer ervaring is opgedaan met deze concrete vragen,
kan men pas voor het IPR-bewijsrecht komen tot een algemene conflictregel, zoals
art. 20 Benelux Eenvormige Wet 1969. In essentie komt de leer van d’Oliveira
vervolgens hierop neer. Een analyse van afzonderlijke bewijsvragen dwingt tot een
onderzoek naar (i) de wijze waarop een bewijsregel functioneert, (ii) de doeleinden
waartoe deze is opgesteld en (iii) de eisen die het grensoverschrijdende verkeer aan
de inhoud van een verwijzingsregel stelt. Bij de laatste stap moeten diverse, soms
tegenstrijdige belangen (zoals het partijvertrouwen) worden afgewogen.113

Hoewel de centrale gedachte van beide auteurs aantrekkelijk is, zijn zij mijns inziens
niet van kritiek te vrijwaren. Het belangrijkste bezwaar is dat het gebruik van een
op een concrete bewijskwestie toegespitste belangenafweging in de praktijk resulteert
in een gecompliceerd stelsel van ‘ad hoc’ beslissingen. Dit verhoudt zich niet goed
met de rechtszekerheid. Het streven naar een zo groot mogelijke rechtszekerheid vereist
mijns inziens een algemene, abstracte conflictregel. De ordinatoria-decisoria litis-leer
voorziet in een dergelijke abstracte regel. Van de beide schrijvers erkent alleen Sluyters

111 Zie Sluyters (1971), p. 102-108.
112 Zie d’Oliveira (1968), p. 414-415.
113 Zie d’Oliveira (1968), p. 415.
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de behoefte aan rechtszekerheid en legt de uitkomsten neer in een ‘restatement’.114

Om deze reden gaat het mijns inziens te ver om voor het IPR-bewijsrecht af te stappen
van de ordinatoria-decisoria litis-leer, zoals Sluyters en d’Oliveira bepleiten, en in
plaats daarvan over te gaan tot een belangenafweging. Juist omdat de ordinatoria
decisoria litis-leer in rechtszekerheid voorziet (zie par. 2.2.5), moet naar mijn mening
het onderscheid formeel en materieel bewijsrecht in het Nederlandse IPR worden
gehandhaafd.

2.4 Slotopmerkingen

In dit hoofdstuk zijn een aantal van de in de literatuur verdedigde aanknopingspunten
aan de orde gekomen. Uit een analyse van de (lagere) rechtspraak is af te leiden dat
Nederland vooralsnog uitgaat van de ordinatoria-decisoria litis-leer resp. het onder-
scheid formeel/materieel bewijsrecht. Ook een belangrijk deel van de Nederlandse
rechtsliteratuur stelt zich achter dit aanknopingsstandpunt. De ordinatoria-decisoria
litis-leer gaat bij de bepaling van het toepasselijke bewijsrecht uit van de mate van
invloed van de bewijskwesties op de uitspraak van de rechter. Staat bijv. eenmaal
vast dat een bewijsvraag invloed heeft op de beslissing van de rechter, dan betreft
het een materieelrechtelijke vraag die thuishoort in de categorie materieel bewijsrecht.
Hierop is de lex causae toepasselijk. Is er geen invloed, dan is sprake van een formele
bewijsvraag waarvoor het forumrecht geldt. Naar mijn mening moet voor het Neder-
landse IPR worden vastgehouden aan de ordinatoria-decisoria litis-leer. Voor het
vasthouden aan deze aanknopingsleer zijn meerdere argumenten aan te wijzen.115

Het belangrijkste argument is dat het onderscheid formeel/materieel bewijsrecht in
tegenstelling tot de andere aanknopingsvoorstellen in dit hoofdstuk, tegemoet komt
aan het streven naar een zo groot mogelijke rechtszekerheid. Het is van groot belang
dat de bewijsregels die de materiële inhoud van een rechterlijke beslissing bepalen,
als onderdeel van de lex causae worden toegepast. Dit recht is voorzienbaar voor
partijen. De vraag welk bewijsrecht toepasselijk is moet niet afhangen van de toevallige
omstandigheid waar de procedure aanhangig wordt gemaakt. Zou de lex causae worden
toegepast zonder de voor het materiële recht belangrijke bewijsvoorschriften, dan komt
de toepassing van dit recht in het gedrang. Dit zou kunnen leiden tot een denaturering
van de materiële rechtsverhouding van partijen. Alleen op formele bewijskwesties
die geheel losstaan van het materiële recht, kan de rechter zijn eigen recht toepassen.
Die onderwerpen van het bewijsrecht kunnen worden toegepast in alle procedures
en ongeacht of Nederlands dan wel buitenlands recht op de rechtsverhouding toepasse-
lijk is.

Het is ook duidelijk geworden dat er geen goede alternatieven bestaan voor het
onderscheid formeel/materieel bewijsrecht. Zo kunnen de meer moderne aanknopings-
standpunten niet overtuigen. Uitgangspunt van deze moderne aanknopingsstandpunten

114 Sluyters (1971), p. 107-108.
115 Zie par. 2.2.5.
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is dat het onderscheid formeel/materieel bewijsrecht te rigide is en alleen zou zijn
toegesneden op doorsneegevallen en niet alle bewijskwesties. Wat volgens deze
aanknopingsstandpunten nodig is, is dat de materieelrechtelijke belangen die kenmer-
kend zijn voor het bewijsrecht aan de oppervlakte worden gebracht. Op basis hiervan
wordt vervolgens een aanknopingsfactor gekozen. Door bij de keuze van de aankno-
pingsfactor meer aandacht te geven aan het doel en de functie van het materiële
bewijsrecht, zou de aanknopingsfactor beter in staat zijn om het toepasselijke bewijs-
recht vast te stellen. Er zou dan geen behoefte meer bestaan om het verwijzingsresul-
taat ‘oneigenlijk’ door middel van kwalificatietechnieken bij te sturen.

Het blijkt echter dat de moderne aanknopingsstandpunten niet in deze doelstelling
kunnen slagen. Een voorbeeld is de theorie van Coester-Waltjen.116 In deze theorie
wordt de mate van invloed die bewijskwesties hebben op de procedurele waarheidsvin-
ding en/of de processuele partijautonomie als aanknopingsfactor gebruikt. Dit criterium
is echter te star en is niet in alle gevallen goed bruikbaar om als onderscheid te dienen
voor de formeel en materieel getinte bewijsvoorschriften. Kwalificatieproblemen doen
zich nog altijd voor. Ook de opvatting van Jessurun d’Oliveira verdient mijns inziens
geen navolging. In zijn bespreking van de uitspraak van de Rb Haarlem 7 december
1965 (NJ 1966, 312) en 15 november 1966 (NJ 1967, 195) toont hij aan dat de
ordinatoria-decisoria litis-leer niet altijd werkt en niet altijd consequent wordt toe-
gepast.117 In plaats daarvan stelt hij een praktische oplossing voor, waarin een
centrale plaats toekomt aan het doel en de strekking van afzonderlijke bewijsvragen
en de afweging van bij het (IPR-)bewijsrecht behorende belangen of waardeoordelen.
Deze theorie heeft bepaalde voor- en nadelen. Het voordeel is dat zo beter afgestemd
kan worden op de afzonderlijke bewijsvragen, wat leidt tot meer billijke conflictoplos-
singen. Per categorie bewijsvragen kunnen meer genuanceerde verwijzingsregels
worden opgesteld. Een nadeel van een dergelijke pragmatische aanpak is dat de vraag
van het toepasselijke recht afhangt van een concrete bewijsvraag. Dit verdraagt zich
slecht met eisen van rechtszekerheid. Ook een kluwen van verwijzingsregels dat een
direct gevolg is van de benadering van d’Oliveira, is niet fraai te noemen.

116 Coester-Waltjen (1983), p. 441-464 (nrs. 622-664).
117 d’Oliveira (1968).
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3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal worden onderzocht onder welke categorie bewijskwesties, formeel
of materieel bewijsrecht, de verschillende bewijsvragen en bepalingen van het Neder-
landse bewijsrecht behoren. Hierbij vormt de ordinatoria-decisoria litis-leer het uit-
gangspunt. Het accent van de onderstaande analyse ligt bij het bewijsrecht zoals dat
in Rv is geregeld. De structuur van dit hoofdstuk volgt dan ook in grote lijnen de
opzet van de wettelijke regeling van het bewijsrecht in burgerlijke zaken (art. 149-207
Rv).1 Bij elke bewijsvraag resp. wetsbepaling in art. 149-207 Rv zal worden nagegaan
of deze valt in de categorie formeel of materieel bewijsrecht.

3.2 Algemene onderwerpen van bewijsrecht

3.2.1 Bewijsthema

Een belangrijk onderdeel van het bewijsrecht is de bewijsvraag of het bewijsthema.
Bij de bewijsvraag gaat het om de vraag voor welke feiten bewijs vereist is of van
welke feiten het bewijs moet vaststaan, wil de aan het geschil ten grondslag liggende
vordering toewijsbaar zijn. In een internationaal geval kan deze vraag in verschillende
fasen een rol spelen. Zo onder meer in de aanvangsfase, waarbij vooral van belang
is dat die feiten worden gesteld die in de regel het gevorderde rechtvaardigen. Het
gaat dan om de inhoudelijke eisen van de stelplicht.2 Verder kan gedacht worden
aan de formulering van een bewijsopdracht3 of in de fase daarna, waarin het geding
tot een einde komt en de rechter overgaat tot het geven van rechtsbeslissingen. Dan
is het zaak om de vastgestelde feiten als het ware ‘in te passen’ in een bepaalde

1 De losse bewijsregels verspreid over het BW (bijv. art. 1:78, 1:130, 2:138 lid 2 en 3, 2:248 lid 2
en 3, 3:34 lid 1, 3:92 lid 1, 3:118 lid 3, 3:119 lid 1, 6:236 aanhef en onder k, 6:237 BW), de
Faillissementswet (bijv. art. 55 Fw) en andere wetten, zullen in dit hoofdstuk niet afzonderlijk worden
besproken. Waar nodig zal hieraan, in het kader van de bespreking van de algemene bewijskwesties,
aandacht worden besteed.

2 Zie ook Hof Amsterdam 13 mei 1982, NIPR 1983, 204; Rb. Rotterdam 21 maart 1972, S&S 1972,
55, AK 7343 (D 6).

3 Zie o.a. Hof ’s-Gravenhage 6 december 1985, NIPR 1987, 125; Rb. Dordrecht 21 december 1977,
AK 11.040 (D 6); Rb. Rotterdam 27 oktober 1970, AK 6586 (D 6).
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rechtsnorm. In alle gevallen is steeds van belang van welke feiten bewijs vereist is
om de door partijen ingeroepen rechtsgevolgen te laten intreden.

Deze bewijsvraag behoort tot het materieel bewijsrecht.4 Het materiële recht
bepaalt wanneer een bepaald rechtsgevolg kan intreden, welke feiten rechtsgevolgen
hebben en welke met het oog op die rechtsgevolgen moeten vaststaan. In deze zin
beslist de Arnhemse Rechtbank in een vonnis van 11 april 2002:

‘Voor de bewijslevering gelden de processuele regels van de aangezochte rechter, dus die
van het Nederlandse bewijsrecht. De vraag of de bewezen feiten en omstandigheden de
conclusie wettigen dat de overeenkomst tot stand is gekomen en geldig is, moet weer worden
beantwoord naar Surinaams recht.’5

3.2.2 Bewijsomvang

De regels over de bewijsomvang zijn in het Nederlandse recht voornamelijk te vinden
in art. 149 Rv. De hoofdregel is volgens het eerste lid dat de rechter als grondslag
voor zijn beslissing alleen die feiten of rechten mag gebruiken, die door partijen zijn
gesteld of in het geding te zijner kennis zijn gekomen en die overeenkomstig de
voorschriften van de negende afdeling van titel 2 Boek 1 (art. 149-207 Rv) zijn komen
vast te staan. Dit artikellid houdt dus voor de rechter een negatieve opdracht in: met
niet gestelde feiten mag hij in beginsel geen rekening houden en hij mag deze niet
ambtshalve aanvullen. Dit ‘verbod’ om in de bewijsfase rekening te houden met niet-
gestelde feiten, is gegrond in het voor het procesrecht geldende beginsel van de
partijautonomie. Daarbij is van belang, dat het partijen vrij staat om de feitelijke
grondslag en omvang van het geschil te bepalen.6 De daarmee samenhangende lijde-
lijkheid van de rechter brengt mee dat de rechter bij zijn onderzoek niet buiten de
door partijen bepaalde grondslag en omvang mag treden en niet uit zichzelf actief
kan optreden.7

Deze regel hangt samen met processuele beginselen die de positie en taak van
de rechter in de bewijsfase nader afbakenen. Daarmee is deze bepaling van formele
aard. Dit betekent dat art. 149 lid 1 Rv formeelrechtelijk moet worden gekwalificeerd
en toepasselijk is in elke (internationale) procedure. Of de Nederlandse rechter lijdelijk
is of juist actief kan optreden, bepaalt het Nederlandse bewijsrecht.8

4 Zie ook R. Perrot, ‘Le régime des preuves en droit international privé français’, JdT 1962, p. 273;
Szászy (1967), p. 251; Coester-Waltjen (1983), p. 213-215 (nr. 266-269).

5 Rb. Arnhem 11 april 2002, NIPR 2002, 252.
6 Zie MvA EK (1987) met betrekking tot art. 176 Rv oud (vgl. art. 149 Rv), opgenomen in G.R.

Rutgers/R.J.C. Flach/G.J. Boon, Parlementaire Geschiedenis van de nieuwe regeling van het
bewijsrecht in burgerlijke zaken, Deventer: Kluwer 1988, p. 84. Dit beginsel vindt men in het
Nederlandse bewijsrecht onder meer terug in art. 24, 25, 111, 153 (bewijsovereenkomsten), 154
(gerechtelijke erkentenis) en 249 Rv.

7 Dit is alleen dan anders indien het gaat om geschillen waarin het algemeen belang of de openbare
orde een rol spelen, zoals in personen- en familierechtzaken.

8 Vgl. Offerhaus (1918), p. 18, 19; Szászy (1967), p. 251.
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Op de bovenstaande hoofdregel, zoals geformuleerd in het eerste lid, maakt art. 149
Rv een tweetal uitzonderingen: voor de niet of onvoldoende betwiste feiten en de
zgn. notoire en processuele feiten alsmede ervaringsregels (vgl. art. 149 lid 2 Rv).
Beide categorieën feiten zijn van de bewijsvoering uitgesloten en behoeven in beginsel
geen bewijs.

Bij de eerste uitzondering, de niet of onvoldoende betwiste feiten, is voor de
kwalificatiebeslissing het hierboven besproken beginsel van de autonomie van partijen/
lijdelijkheid van de rechter evenzeer van belang. Wanneer een partij de door de andere
partij gestelde feiten niet of onvoldoende betwist of erkent (vgl. art. 154 Rv, waarover
par. 3.2.9), brengt de lijdelijkheid van de rechter mee dat hij deze als vaststaand zal
moeten beschouwen. De rechter heeft niet meer de bevoegdheid om zelfstandig alsnog
bewijs te verlangen of op te dragen. Alleen in zaken waarvan de rechtsgevolgen niet
ter vrije bepaling van partijen staan, is dit anders, en is actief ingrijpen door de rechter
voorgeschreven. In dat geval wordt de partijautonomie als het ware ‘doorbroken’ door
het algemeen belang of de openbare orde.9

Gelet op de rol van de lijdelijkheid van de rechter mag worden geconcludeerd
dat het bij niet of onvoldoende betwiste feiten ook gaat om een kwestie van formeel
bewijsrecht waarop de lex fori toepasselijk is.10 Dit recht is bepalend voor de vraag
wanneer en in welke situaties sprake is van niet of niet voldoende betwisting van feiten
of rechten.

De tweede uitzondering ziet op de regeling van art. 149 lid 2 Rv aangaande de
uitsluiting van notoire feiten en algemene ervaringsregels van de bewijsvoering. Deze
uitsluiting is niet gericht om de materiële bewijspositie van partijen vast te stellen,
maar om onnodige bewijsvoering te voorkomen. Daarmee hangt art. 149 Rv samen
met de overige regels van bewijsrecht die zorgen dat de bewijslevering in een Neder-
landse procedure zo goed mogelijk verloopt.11 Het lijkt mij dat het hier gaat om een
bepaling resp. bewijskwestie van formeel bewijsrecht die van toepassing is ongeacht
of de feiten zelf aan buitenlands recht zijn onderworpen.12

3.2.3 Bewijslastverdeling

De bewijslastverdeling heeft betrekking op de vraag op wie de verplichting rust om
bewijs van bepaalde feiten te leveren. De hoofdregel inzake de bewijslastverdeling
is te vinden in art. 150 Rv. Dit voorschrift bepaalt dat de partij die zich beroept op
rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten de bewijslast daarvan draagt,
tenzij uit enige bijzondere regel of uit eisen van redelijkheid en billijkheid een andere
verdeling van de bewijslast voortvloeit. Uitgangspunt is dus dat de bewijslast in

9 Zie Pitlo/Hidma & Rutgers (2004), nr. 27.
10 Aldus ook Offerhaus (1918), p. 19: ‘(v)oor onzen rechter bepaalt ons eigen processtelsel, in hoeverre

door de in het proces door den gedaagde aangenomen houding bewijslevering overbodig wordt
gemaakt en de rechtsstrijd wordt beperkt’; Szászy (1967), p. 251.

11 Zie Coester-Waltjen (1983), p. 226-227 (nr. 288).
12 Aldus ook Szászy (1967), p. 251; Kosters & Dubbink (1962), p. 494. Zie bijv. impliciet Rb.

Rotterdam 4 mei 1971, AK 6984 (D 6).
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beginsel volgt uit de stelplicht. Kortom: wie stelt, moet bewijzen. Een soortgelijk
uitgangspunt komt men ook in andere landen tegen.13

Wat het IPR betreft, bestaat geen twijfel dat de wettelijke regels van de bewijslast-
verdeling vallen binnen het terrein van de litis decisoria, gelet op de grote invloed
die zij uitoefenen op de materiële einduitkomst van het geschil.14 De bewijslastver-
deling houdt daarnaast direct verband met de rechtsverhouding van partijen en de
wijze waarop partijen hun rechten effectueren. Immers, met de verdeling van de
bewijslast wordt de effectuering van de rechten van partijen verlicht of verzwaard,
afhankelijk van de vraag welke partij de bewijslast moet dragen. Wat hierbij van
belang is, is dat de partij die met het bewijs van de juistheid van haar stellingen wordt
belast, het risico moet dragen van het al dan niet vaststaan van de feiten en daarmee
een gerede kans loopt het geding te verliezen. Om het met T.M.C. Asser15 te zeggen:

‘(W)anneer ons regt bestaat, zoolang de wederpartij niet zeker bewijs levert, dan is dat
regt meer waard, dan wanneer het afhankelijk is van eene bewijsvoering anderzijds. De
inhoud van het regt is in het eerste geval anders dan in het tweede.’

In dezelfde zin Kosters16 die stelt:

‘De inhoud van een subjectief recht is een verschillende, vertegenwoordigt een andere
waarde, al naar gelang het recht bestaat tot op het bewijs van het tegendeel, dan wel het
bestaan nog nader dient te worden aangetoond, afhankelijk is van een bewijsvoering door
den rechtbewerende.’

Ook in de rechtspraak17 en de verschillende nationale en internationale conflictregels
heerst een brede consensus over deze conflictoplossing. Behalve art. 15 Voorontwerp
Algemene Bepalingen en art. 14 EVO (zie hoofdstuk 4), kan gewezen worden op
art. 20 Benelux Eenvormige Wet 1969, en art. 2 van de resolutie van het Institut de
Droit International uit 1947.18 Al deze regelingen zijn eenstemmig waar zij de bewijs-
lastverdeling aanknopen aan de lex causae.

Hoewel de kwalificatie van de bewijslastverdeling eenvoudig vast te stellen is, bestaat
in de literatuur toch verschil van mening of sommige bepalingen van bewijslastver-

13 Zie Batiffol & Lagarde (1983), p. 740-741 (nr. 706). Zie art. 1315 Code civil en art. 2697 Codice
civile.

14 Zie Huet (1965), p. 78 (nr. 61); Nigg (1999), p. 95; Coester-Waltjen (1983), p. 283 (nr. 371 e.v.);
Szászy (1967), p. 247; Sluyters (1971), p. 102; Buciek (1984), p. 91 e.v. Anders: Offerhaus (1918),
p. 20 e.v.; K. Neumeyer, ‘Der Beweis im internationalen Privatrecht’, RabelsZ 1979, p. 225.

15 Zie T.M.C. Asser, Schets van het internationaal privaatrecht, Haarlem: de erven F. Bohn 1880,
p. 112.

16 J. Kosters,Het Nederlands Internationaal Burgerlijk Recht in Nederland, Haarlem: de erven F. Bohn,
1917, p. 204.

17 Zie par. 2.2.4.
18 De tekst van art. 20 Benelux Eenvormige Wet 1969 luidt als volgt: ‘Behoudens de navolgende

uitzonderingen moet voor de Nederlandse rechter het bewijs overeenkomstig de Nederlandse wet
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deling niet behoren tot het formeel bewijsrecht. Zo bestaat er een onderscheid tussen
de algemene bewijslastregels en de in tal van bijzondere wetten neergelegde (speciale)
bewijslastregels. Sommige auteurs, zoals Sluyters, bepleiten dat de algemene bewijs-
lastregeling zoals in art. 150 Rv neergelegd, niet meer is dan een ‘rekbare instructie’
die de rechter terzijde mag stellen. Daarmee zou deze regel minder sterk verband
houden met het materiële recht dan de speciale bewijslastregels, die zijn toegespitst
op bepaalde onderdelen van het materiële recht.19 Er bestaat dan ook geen bezwaar
om op de algemene bewijslastregels het eigen bewijsrecht toe te passen. Anderen zijn
van mening, dat waar het om de bewijslastverdeling gaat, geen plaats is voor uitzonde-
ringen op de hoofdregel.20

Het lijkt mij dat uitsluitend het effect of de uitwerking van de bewijslastverdeling
op de materiële einduitkomst van het geschil doorslaggevend dient te zijn. Nu alge-
mene bewijslastregels zich daarin niet onderscheiden van speciale bewijslastregels,
vallen beide categorieën regels onder het materieel bewijsrecht. De plaats van de
bewijslastregel in de wet maakt daarbij geen verschil.

Ook over de omkering van de bewijslast als (mogelijke) sanctie naar een partij
op wie, nu zij over de relevante gegevens beschikt, een aanvullende of verzwaarde
stelplicht rust, waaraan zij niet heeft voldaan, heerst in de literatuur weinig eenstem-
migheid.21 Zo wordt wel bepleit dat uit het procesrechtelijke karakter van deze
mededelingsplicht volgt dat ook de sanctie op het niet voldoen daaraan, van formele
aard is.22 Is een bewijslastregel sterk gericht op het procesrecht, dan zou het proces-
recht van de rechter ook daarop van toepassing moeten zijn. Het komt mij voor dat
de hantering van een dergelijk algemeen onderscheid in algemene zin onjuist is. Dat
een bewijslastregel een procesrechtelijk karakter heeft, in die zin dat het de bewijslast
laat afhangen van processuele feiten, zoals het niet beantwoorden van vragen van
de rechter of het verhinderen van de bewijslevering door de tegenpartij, neemt niet
weg dat een dergelijke regel een materiële invloed heeft op de eindbeslissing in het
geschil. Dit wijst mijns inziens in de richting van een materieelrechtelijke kwalificatie.

geleverd worden. De toelaatbaarheid en de kracht van wettelijke vermoedens, alsmede de bewijslast,
worden beheerst door de wet die op de rechtsbetrekking van toepassing is (…)’. De tekst van art. 2
van de resolutie van het Institut de Droit International luidt als volgt: ‘L’admissibilité des moyens
de preuve, leur force probante, le fardeau de la preuve et les présomptions légales sont réglés par
la loi applicable aux faits ou aux actes juridiques ou aux rapports de droit qu’il s’agit de prouvér’.

19 Aldus onder meer Sluyters (1971), p. 99-100, 102; Offerhaus (1918), p. 25, 26.
20 Szászy (1967), p. 250.
21 Zie over mededelingsplichten W.A.J.P. van den Reek, Mededelingsplichten in het burgerlijk proces-

recht. Beschouwingen over de verhouding tussen de rechter en partijen en tussen partijen onderling
naar Nederlands en Engels recht. Serie Civiele Rechtspraktijk deel 10, Deventer: W.E.J. Tjeenk
Willink, 1997. Zie over de consequenties van het niet voldoen aan deze mededelingsplicht voor
de bewijslast, H.L.G. Wieten, Bewijs, Studiereeks burgerlijk procesrecht deel 3, Deventer: Kluwer
2004, nr. 3.7.

22 Zie onder meer Nigg (1999), p. 99; Coester-Waltjen (1983), p. 292 e.v. (nr. 385 e.v.).
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Naast de hoofdregel van art. 150 Rv bevat het Burgerlijk Wetboek een aantal
bepalingen waarin een bewijslastregel is opgenomen.23 Ook in andere wetten zijn
bepalingen te vinden waarin een bewijslastverdeling te lezen staat. Voor het IPR brengt
het bovenstaande met zich dat deze bepalingen van toepassing zijn, zodra Nederlands
recht de onderliggende rechtsverhouding beheerst. Hetzelfde geldt voor de in de
rechtspraak ontwikkelde bijzondere regels betreffende (de omkering van) de bewijslast.
In dit verband verwijs ik bijv. naar de ‘omkeringsregel’ bij het bewijs van het causale
verband tussen de schadeveroorzakende gedraging en de opgetreden schade.24

3.2.4 Vermoedens

Over de positie van het bewijsvermoeden in het IPR-bewijsrecht kan ik kort zijn.
Evenals bij de bewijslastverdeling behoren mijns inziens ook de Nederlandse voor-
schriften aangaande bewijsvermoedens25 tot de categorie materieel bewijsrecht dat
van toepassing is als Nederlands recht op de rechtsverhouding van toepassing is.26

Een bewijsvermoeden is immers direct van invloed op de eindbeslissing van de
rechter en daarmee op de rechtsverhouding van partijen. De partij in wier voordeel
een vermoeden geldt, behoeft het feit dat wordt vermoed, namelijk niet (verder) te
bewijzen. Met het voorlopig vaststaan van dit feit, heeft deze partij voorlopig aan
zijn bewijslast voldaan. Het is dan aan de tegenpartij om tegenbewijs te leveren, wil
hij niet geconfronteerd worden met het verlies van de procedure. Ofschoon hier geen
sprake is van een omkering van de bewijslast, is een vermoeden daarop wel indirect
van invloed, en verlicht c.q. verzwaart het vermoeden het door partijen te leveren
bewijs. Op grond van deze overwegingen moet het bewijs door wettelijke vermoedens
als een kwestie van materieel bewijsrecht worden gekwalificeerd, en is het daarmee
onderworpen aan het recht dat de onderliggende rechtsverhouding beheerst.

23 Zie bijv. art. 2:138 lid 3, 2:248 lid 3, 3:118 lid 3, art. 6:50 lid 1, 6:58, art. 6:74 lid 1, en art. 7:658
lid 2 BW.

24 Sinds enige tijd hanteert de Hoge Raad deze (bijzondere) regel op grond waarvan in het aansprakelijk-
heidsrecht de rechter de causaliteitsonzekerheid in beginsel kan afwenden op de gedaagde, indien
door een als onrechtmatige daad of wanprestatie aan te merken gedraging een risico ter zake van
het ontstaan van de schade in het leven is geroepen en dit risico zich vervolgens verwezenlijkt. Voor
toepassing van de omkeringsregel is alleen plaats indien vaststaat dat sprake is van een gedraging
in strijd met een norm die ertoe strekt om een specifiek gevaar terzake van het ontstaan van schade
te voorkomen. Zie (o.m.) HR 26 januari 1996, NJ 1996, 607, m.nt. WMK, Dicky Trading II). Zie
hierover: A.J. Akkermans, De ‘omkeringsregel’ bij het bewijs van causaal verband (uitwerking van
inaugurele rede VU 2001), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2002; I. Giesen, Bewijs en
aansprakelijkheid (diss. KUB), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2001.

25 Op tal van plaatsen in het BW zijn wettelijke (weerlegbare en onweerlegbare) vermoedens opgeno-
men, zie bijv.: art. 3:34 lid 1 BW, art. 3:109 BW, 3:118 lid 2 BW, art. 3:119 lid 1 BW, art. 6:5
lid 2 BW, art. 6:236 BW, art. 6:237 BW.

26 Zie o.a.: Sluyters (1971), p. 103; Szászy (1967), p. 287; Riezler (1949), p. 489, 490; Huet (1965),
p. 160 (nr. 128).
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De vraag rijst of hetzelfde geldt indien een vermoeden berust op het oordeel van
de rechter, de zgn. feitelijke of rechterlijke bewijsvermoedens.27 Een rechterlijk ver-
moeden is een element van bewijsvoering, waarbij de rechter een rechtsfeit vrijelijk
afleidt uit een feit dat in de procedure vaststaat. Het rechtsfeit staat dan niet op basis
van een concreet bewijsmiddel (voorlopig) vast, maar op basis van een door de rechter
afgeleid vermoeden. Tegen de (voorlopige) vaststelling van een feit staat echter bewijs
open.

Verdedigd kan worden dat bij de vaststelling van een rechterlijk vermoeden de
vraag naar het toepasselijke recht eigenlijk geen rol speelt. De inhoud en de vaststelling
van een rechterlijk vermoeden hangt grotendeels af van het vrije oordeel van de rechter
en is sterk feitelijk van aard. Of buitenlands recht op de rechtsverhouding van partijen
toepasselijk is, is bij de vorming van een feitelijk vermoeden vaak niet van belang.
Toch zijn in de rechtspraak gevallen bekend waarbij het toepasselijke recht wel van
belang kan zijn bij de vorming van een rechterlijk vermoeden. Een voorbeeld is een
arrest van het Hof ’s-Gravenhage van 14 januari 1988 (NJ 1990, 785). Daarin wordt
met behulp van de lex causae (in casu Texaans recht) een feitelijk vermoeden afgeleid
dat – in overeenstemming met de stellingen van een van de partijen – de plaats van
betaling in Texas gelegen is. De plaats van betaling is in deze zaak van belang om
te bepalen of bepaalde (salaris)betalingen onder het bereik van een in Nederland gelegd
executoriaal derdenbeslag vallen.

Naar mijn mening geldt dat zowel wettelijke als feitelijke vermoedens tot het
materieel bewijsrecht behoren waarop de lex causae toepasselijk is. Beide type vermoe-
dens hebben immers hetzelfde effect. Zij hebben beide een invloed op de bewijslastver-
deling en verlichten resp. verzwaren het door een partij te leveren bewijs. Aangezien
de laatstgenoemde groep vermoedens echter sterk afhangt van het vrije oordeel van
de rechter in het kader van de (voorlopige) vaststelling van feiten, zal de vraag naar
het toepasselijke recht bij feitelijke vermoedens in de praktijk niet van belang zijn.28

3.2.5 Bewijstoelating

De vraag naar de exclusiviteit van bewijsmiddelen en bewijssoorten (vgl. art. 152
lid 1 Rv) houdt sterk verband met de mogelijkheid van partijen om hun materiële
rechten te effectueren. Overeenkomstig het onderscheid formeel/materieel bewijsrecht
moet deze bewijsvraag dan ook worden gekwalificeerd als materieelrechtelijk en
bepaalt de lex causae met welke middelen het bewijs kan worden geleverd.

De vraag van de bewijstoelating treedt vooral aan het licht, wanneer de wet die
op de rechtshandeling van toepassing is afwijkt van het forumrecht en de eerste het
gebruik van bepaalde bewijsmiddelen beperkt of verbiedt. Hoe moet bijv. gehandeld
worden ten aanzien van de bewijstoelating wanneer een Nederlandse kaasboer met
een Franse kaashandelaar in Frankrijk een koopovereenkomst sluit waarop Frans recht

27 Aldus ook Szászy (1967), p. 287. Anders (bijv.): Riezler (1949), p. 489; Kosters-Dubbink (1962),
p. 533, 534 die een aanknoping aan de lex fori bepleiten.

28 Zie ook Coester-Waltjen (1983), p. 268 (nr. 344).
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toepasselijk is, en in Nederland wordt geprocedeerd over de verschuldigdheid van
de koopprijs? Naar Nederlands recht kan het bewijs met alle middelen geleverd worden
(vgl. art. 152 lid 1 Rv), naar Frans recht echter niet. Immers, het Franse recht bindt
het bewijs van rechtshandelingen boven een bepaalde geldwaarde aan bepaalde
middelen en sluit getuigenbewijs uit (vgl. art. 1341 Code civil).

Dient de (Nederlandse) rechter in een dergelijk geval getuigenbewijs buiten
toepassing te laten, nu het betrokken vreemde recht het gebruik daarvan uitsluit? De
meningen van de verschillende schrijvers lopen nogal uiteen. Zo bestaat er volgens
Asser-Anema-Verdam geen reden om strenger te zijn dan de lex fori eist. Dit omdat
‘onze wet geen beperkende bepalingen meer kent omtrent de toelaatbaarheid van bewijs
door getuigen of geschrift, en de in de andere landen bestaande beperkingen daar veelal
als belemmerend worden gevoeld’.29 De vraag of een bewijsbeperking geldt, dient
met andere woorden niet steeds naar de lex causae te worden beoordeeld, maar naar
andere rechtsstelsels, waarbij de lex fori als ‘loi la plus favorable’ geldt. Art. 20 lid
3 Benelux Eenvormige Wet 1969 gaat van een soortgelijk standpunt uit.30 Hierin
is bepaald dat indien de wet die op de rechtshandeling van toepassing is getuigenbewijs
niet toelaat, dit middel alsnog kan worden aanvaard indien dit wél bekend is in het
recht van het land waar de rechtshandeling heeft plaatsgevonden (lex loci actus) of
in het Nederlandse recht.

Tegen de conflictregel van art. 20 lid 3 Benelux Eenvormige Wet 1969 keert zich
Sluyters. Hij stelt dat een dergelijke keuze van de wet van de ruimste bewijsmogelijk-
heden in strijd komt met het partijvertrouwen, dat niet alleen berust op de toelaatbaar-
heid, maar ook op de uitsluiting van het bewijsmiddel.31 Sluyters kiest in zijn studie
dan ook in beginsel voor de lex causae. Deze wet kan echter opzij worden gezet,
indien partijen zijn afgegaan op de bewijsregels van de lex loci actus. Dit om de
legitieme verwachtingen van de bij de bewijsvoering betrokken partijen zeker te stellen.
Deze oplossing vindt men ook terug in art. 3 van de Resolutie van het Institut de Droit
International van 187732:

‘L’admissibilité des moyens de preuve (preuve littérale, testimoniale, serment, livres de
commerce, etc.) et leur force probante seront déterminées par la loi du lieu où s’est passé
le fait ou l’acte qu’il s’agit de prouver.’

29 Asser-Anema-Verdam,Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk
recht, vijfde deel – Van Bewijs, vijfde druk, Zwolle: Tjeenk Willink 1953, p. 61; Zie ook Mulder
(1947), p. 237, 238.

30 Zie ook het op art. 20 lid 3 Benelux Eenvormige Wet 1969 gelijkende art. 14 lid 2 EVO. Zie over
art. 14 lid 2 EVO hoofdstuk 4 par 2.

31 Sluyters (1971), p. 103-104.
32 Zie Session de Zurich: Capacité de l’étranger d’ester en justice: formes de la procédure, 11 septembre

1877, in: Tableau Général des résolutions (1873-1956) de l’Institut de Droit International, Ëditions
juridiques et sociologiques, Bâle: H. Wehberg 1957, p. 363-365. Zie in dit opzicht ook art. 399
van de Código Bustamente, aangehaald door Szászy (1967), p. 260.
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Aan deze regel kleeft mijns inziens echter het bezwaar van willekeurigheid. De plaats
waar de rechtshandeling is verricht, kan immers volkomen toevallig zijn en is in een
tijd van moderne communicatiemiddelen (fax, e-mail, internet) vaak moeilijk te
lokaliseren. Daarbij komt dat het naar mijn mening wenselijk is om de bewijsbeperking
te laten beheersen door één rechtsstelsel, teneinde ‘law shopping’ te voorkomen.
Overigens is ook door bepaalde schrijvers verdedigd om op deze kwestie de lex fori
toe te passen.33

Met Szászy34 en Coester-Waltjen35 meen ik, dat de lex causae hier beslissend moet
zijn. De vraag of, en in hoeverre de toepassing van bepaalde bewijsmiddelen is
beperkt, is te zeer verbonden met het materiële recht om hierop de lex fori toe te
passen. In art. 2 van de Resolutie van 1947 van het Institut de Droit International vindt
men een soortgelijke oplossing.36 Hierin is bepaald dat de toelating van bewijsmidde-
len en de bewijskracht daarvan, worden beheerst door het recht dat van toepassing
is op de te bewijzen rechtshandeling resp. het te bewijzen rechtsfeit (‘aux faits ou
aux actes juridiques ou aux rapports de droit qu’il s’agit de prouver’). Hiermee vormt
art. 2 Resolutie van 1947 een wijziging ten opzichte van art. 3 van de Resolutie van
1877.

In mijn voorbeeld betekent dit dat de Nederlandse rechter art. 1341 Code civil
dus moet toepassen, nu Frans recht op de overeenkomst toepasselijk is.37 Daarbij
kan van belang zijn, dat de toepassing van art. 1341 Code civil naar dit recht is
beperkt. Zo is in de Franse doctrine steevast bepleit om getuigenbewijs toe te laten,
wanneer de overeenkomst in het buitenland is gesloten.38 Een ander voorbeeld betreft
de Italiaanse pendant van art. 1341 Code civil, te weten art. 2271 Codice civile. Ook
de reikwijdte van deze bepaling is beperkt, in die zin dat een rechterlijke instantie
– ook de buitenlandse rechter – getuigenbewijs toch mag gebruiken en vrijelijk daaraan
bewijskracht mag toekennen. Vormt het Nederlandse recht het toepasselijke recht,
dan kunnen de Nederlandse bewijsbeperkende bewijsregels van belang zijn. Gewezen
kan bijv. worden op art. 1:130 BW.

33 K. Neumeyer, RabelsZ 1979, p. 231, 232. Voor de lex fori kiest m.i. ook Nigg (1999), p. 166 en
p. 172-176 en Riezler (1949), p. 470-471, ofschoon laatstgenoemde auteur voor de bewijsbeperking,
zoals art. 1341 Code civil, een uitzondering maakt, en deze als vormvoorschrift kwalificeert.

34 Szászy (1967), p. 261, 262.
35 Coester-Waltjen (1983), p. 344 e.v. (nr. 460 e.v.).
36 Zie Session de Lausanne: Les conflits de lois sur la preuve en droit privé, 11 août 1947, in: Tableau

Général des résolutions (1873-1956) de l’Institut de Droit International, Ëditions juridiques et
sociologiques, Bâle: H. Wehberg 1957, p. 358. Zie over art. 2 Institut de Droit International: Riezler
(1949), p. 470.

37 Dit geldt op overeenkomstige wijze voor de bewijsbeperkingen in de overige buitenlandse rechtsstel-
sels, zoals de Amerikaanse ‘parol evidence rule’ (vgl. art. 2-202 Uniform Commercial Code),
waarover uitgebreid R.J.P.L. Tjittes, ‘De betekenis van de parol evidence rule in het Amerikaanse
contractenrecht’, Contracteren 2002, p. 4-12.

38 Zie Huet (1965), p. 95 e.v., p. 167 e.v. (nr. 134 e.v.).
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Ondanks de door mij verdedigde toepassing van de lex causae op de bewijstoelating,
zijn er gevallen denkbaar waarin een uitzondering op deze regel op zijn plaats is. Het
gaat dan om wetsbepalingen die het bewijs van bepaalde rechtsfeiten aan een aantal
middelen binden, en die een publiekrechtelijk karakter bezitten.

Te denken valt bijv. aan art. 36 lid 2 van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie
(GBA).39 Laatstgenoemd artikel(lid) stelt voor de inschrijving van een bepaald
rechtsfeit de middelen of bronnen vast, waaraan gegevens over de burgerlijke staat
worden ontleend, indien zij feiten betreffen die zich buiten Nederland hebben voor-
gedaan. Hierbij worden vijf categorieën van brondocumenten onderscheiden. Deze
categorieën zijn opgesomd in volgorde van bewijskracht die aan het brondocument
kan worden ontleend. Het betreft hier dus een gesloten systeem van brondocumenten
(vgl. art. 36 lid 2 sub a-e GBA) waarbij aan een ‘lager’ document (zoals een beëdigde
of gezworen verklaring in de zin van art. 36 lid 2 sub e GBA) pas gegevens mogen
worden ontleend wanneer op het moment van inschrijving in redelijkheid geen ‘hoger’
brondocument kan worden overgelegd.40 Dit exclusieve stelsel van bronnen betekent
dat in het geval er geen in de wet genoemde bronnen zijn waaruit het gegeven kan
worden ontleend, het desbetreffende gegeven niet in de GBA wordt opgenomen. De
wetgever heeft met deze bepaling willen voorkomen dat onzekerheid bestaat over
de juistheid van de gegevens. Gelet op het publieke doel van deze bepaling is de
toepassing van art. 36 GBA in internationale gevallen noodzakelijk, waarbij het niet
uitmaakt welk recht de te bewijzen rechtsverhouding beheerst.

3.2.6 Bewijskracht en bewijswaardering

De bewijskracht/bewijswaardering valt uiteen in twee componenten. Enerzijds de
kwestie welke waarde de rechter mag of moet hechten aan bepaalde bewijsmiddelen.
Hier gaat het om de vraag of er beperkingen gelden op het beginsel van vrije bewijs-
waardering. Anderzijds het oordeel van de rechter of in het concrete geval het bewijs
is geleverd en de wijze waarop dit wordt gevormd.

Mijns inziens vallen de bepalingen over de bewijskracht onder de categorie
materieel bewijsrecht.41 Net als de toelating van bewijsmiddelen is de bewijskracht
immers in sterke mate van invloed op de einduitkomst van de beslissing, en daarmee
op de rechtsverhouding van partijen. De lex causae bepaalt in welke gevallen de
Nederlandse rechter een bewijsmiddel, zoals een getuigenverklaring of een deskun-
digenbericht, vrijelijk mag waarderen, en wanneer bijv. dwingende bewijskracht geldt.

39 Zie Hof Amsterdam 29 januari 1998, NIPR 1998, 174; Rb. Utrecht 1 mei 2003, NIPR 2003, 182;
Rb. Utrecht 24 april 2003, NIPR 2004, 18.

40 Zie, in het algemeen, hierover P. Boeles,Mensen en papieren. Legalisatie en verificatie van buiten-
landse documenten in ‘probleemlanden’, Utrecht: FORUM 2003, p. 98 e.v.

41 Aldus ook (o.m.): Szászy (1967), p. 258; Kosters & Dubbink (1962), p. 499; Nigg (1999), p. 146.
Overigens kent het EVO-verdrag geen bepaling over de bewijskracht, nu de verdragsontwerpers
het niet eens konden worden over de inhoud van een bepaling met betrekking tot de bewijskracht.
Zie hierover nader hoofdstuk 4 en Rapport Giuliano/Lagarde, PbEG 1980, nr. C-282, p. 1-51, p.
36, art. 14, onder C.
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Gaat het om de toepassing van buitenlands recht, dan is de Nederlandse rechter
verplicht om naar analogie van art. 151 lid 1 Rv de bewijskracht te erkennen die de
buitenlandse wet aan het middel verbindt. Ook de vraag of daartegen al dan niet
tegenbewijs mogelijk is, zal door de lex causae worden bepaald.

De toepassing van de lex causae gaat trouwens niet voor alle bewijsvragen op.
Het probleem van de bewijskracht van buitenlandse authentieke en onderhandse akten
is een op zich zelf staand probleem. In par. 3.3 zal aan deze problematiek aandacht
worden besteed.

Een volgende vraag luidt hoe de rechter tot het oordeel komt dat het bewijs is geleverd.
Dit is het tweede element van de bewijskracht/bewijswaardering. Welk recht is hierop
toepasselijk?

Naar mijn mening is hier sprake van een vraag van formeel bewijsrecht. Het gaat
hier om een rechterlijke werkzaamheid die nauw is verbonden met de procesvoering.
De Nederlandse rechter zal zijn eigen criteria moeten hanteren bij de toetsing of een
feit zich wel of niet voorgedaan heeft, en of het bewijs wel of niet geleverd is. Dit
geldt ook voor de vraag naar de mate van overtuiging die de Nederlandse rechter moet
hebben alvorens te komen tot een bewezenverklaring.

In dit opzicht is de uitkomst van Lammerting Industriebau AG (LIAG)/Nederlands
Omroepproductie Bedrijf NV (NOB)-zaak onbevredigend. In deze zaak brengt de
Nederlandse rechter de bewijswaardering onder de reikwijdte van materieel bewijsrecht
waarop de lex causae toepasselijk is.42 Deze zaak is onbevredigend omdat de vraag
hoe de rechter de feiten (voorlopig) vaststelt nauw samenhangt met de wijze waarop
de rechter tot een beslissing komt. Toepassing van buitenlands recht (voorzover
mogelijk) kan deze rechterlijke werkzaamheid aantasten. Om dezelfde reden is onwen-
selijk een uitspraak van het Zwitserse Bundesgericht waarin het om een vordering
tot uitbetaling van cheque gaat waarop Frans recht toepasselijk is. Het Bundesgericht
is van mening dat, nu art. 8-10 van het Zwitserse ZGB niets zegt over de waardering
van het bewijs, ‘dies (sich) bestimmt nach kantonalem Verfahrensrecht und wenn
ausländisches anwendbar ist, nach diesem’.43

3.2.7 Onrechtmatig verkregen bewijs

Internrechtelijk staat het leerstuk van het onrechtmatig verkregen bewijs in de belang-
stelling.44 Voor het IPR valt deze aandacht in de literatuur vooralsnog bescheiden
uit.45

42 Hof Amsterdam 2 december 1999, NIPR 2000, 106.
43 BGer. 29 juni 1976, BGE 102 II 279.
44 Zie bijv.: M. Kremer, Onrechtmatig verkregen bewijs in civiele zaken (diss. RUG), Serie Civiele

procespraktijk, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999, J.L.M. Elders, ‘Onrechtmatig verkregen bewijs
in het burgerlijk geding’,NJB 1990, p. 1479-1483; W.H. van Soeren, ‘Onrechtmatig verkregen bewijs
in civiele procedures’, AA 1986, p. 483-489.

45 Zie Nigg (1999), p. 157-158.
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De problematiek van onrechtmatig verkregen bewijs valt in twee vragen uiteen:
de vraag wanneer bewijs onrechtmatig is verkregen en de vraag over het al dan niet
toelaatbaar zijn van onrechtmatig verkregen bewijsmiddelen. Dit onderscheid maakt
duidelijk dat het leerstuk van het onrechtmatig verkregen bewijs uiteenvalt in een
vraag van onrechtmatige daadsrecht en een vraag van bewijsrecht. Bij de bespreking
van de internationaal privaatrechtelijke aspecten zal dit – in het interne recht gevolg-
de – onderscheid worden gehandhaafd.

De vraag óf een bewijsmiddel op onrechtmatige wijze is verkregen en of het
gebruik ervan in een procedure onrechtmatig is, zal m.i. moeten worden bepaald door
het recht dat van toepassing is op de onrechtmatige daad. Meestal gaat het om onrecht-
matigheden die zijn begaan bij de bewijslevering in de Nederlandse procedure door
processueel handelen van één van de partijen. Een voorbeeld is de vervalsing en
manipulatie van bewijs of de onrechtmatige verstrekking van informatie in een Neder-
landse procedure. In dat geval leidt de toepassing van bovenstaande conflictregel tot
weinig problemen: Nederlands recht (vgl. art. 6:162 BW) zal toepasselijk zijn.

Anders kan de situatie zijn wanneer sprake is van (onrechtmatige) bewijsvergaring
door een partij buiten de procedure en wel in het buitenland. Te denken valt aan de
situatie waarin bewijs in het buitenland (informeel) is verkregen met schending van
buitenlandse voorschriften betreffende geheimhoudingsplichten of persoonlijkheidsrech-
ten. De Nederlandse rechter die over het bewijs moet oordelen, zou naar mijn mening
dan buitenlandse criteria moeten hanteren bij de toetsing van de rechtmatigheid van
de bewijsvergaring. Wel kan de Nederlandse rechter mede rekening houden met
Nederlandse fundamentele beginselen van procesrecht (zoals waarheidsplicht, goede
procesorde, ‘fair trial’). De onrechtmatigheidsvraag lijkt immers nauw verbonden met
de procesrechtelijke context waarbinnen deze problematiek zich afspeelt.

Staat de onrechtmatigheid van de bewijshandeling eenmaal vast, dan rijst vervol-
gens de vraag in hoeverre onrechtmatig verkregen bewijs in het geding mag worden
toegelaten. In par. 3.2.5 blijkt dat op de bewijstoelating de lex causae toepasselijk
is. Ik zie geen reden om bij de toelating van onrechtmatig verkregen bewijs op deze
regel een uitzondering te maken. Dit betekent dat Nederlands recht van toepassing
is, wanneer Nederlands recht de rechtsverhouding beheerst.

Het bovenstaande brengt met zich dat het probleem van onrechtmatig verkregen bewijs
wordt opgesplitst in twee onderdelen die elk aan verschillende conflictregels worden
onderworpen. Het kan dus voorkomen dat het recht toepasselijk op de onrechtmatigheid
verschilt met dat welke de toelating van onrechtmatig bewijs beheerst. Gelet op de
strikte scheiding tussen de verschillende onderdelen is dit echter niet problematisch
te noemen. Zo betekent onder de meeste rechtsstelsels onrechtmatige verkrijging van
bewijs niet altijd onbruikbaarheid ervan in de procedure.46 Daarvoor zijn bijkomende

46 Zie hiervoor: Nagel & Bajons (2003).
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omstandigheden vereist.47 Er vindt – analoog aan de situatie in Nederland – veelal
een afweging van processuele belangen plaats. Veel lijkt daarbij af te hangen van
de vraag of door de onrechtmatige verkrijging de verdediging van de wederpartij
benadeeld wordt en in hoeverre daarmee zijn recht op een eerlijk proces wordt ge-
schonden (‘fair trial’, art. 6 EVRM).48 Voorts of bewijstoelating zou leiden tot een
situatie waarin sprake is van misbruik van bevoegdheid, dat soms een rol speelt bij
de vraag of verweer tegen onrechtmatig bewijs al dan niet gegrond is.

In de Nederlandse rechtspraak heeft zich slechts enkele keren de problematiek
van het onrechtmatig verkregen bewijs voorgedaan. Over deze rechtspraak valt niet
veel te zeggen. Er is geen uitspraak te vinden waarin duidelijk een keuze wordt
gemaakt voor een conflictregel aan de hand waarvan de (on)rechtmatigheid en (on)toe-
laatbaarheid van (in het buitenland verkregen) bewijs wordt beoordeeld. In een aantal
uitspraken wordt zonder nadere motivering Nederlands (proces)recht toegepast,
kennelijk omdat ook op de overige geschilpunten Nederlands recht toepasselijk zou
zijn.49 Alleen een uitspraak van het Hof Amsterdam in de zaak ZAS Egyptian Airlines
SAE (ZAS)/Intair Holdings Ltd. (Intair) is interessant.50 In dit feitelijk complexe
geschil gaat het – kort gezegd en in essentie – om het volgende.

Een Deense vennootschap Conair sluit een leaseovereenkomst met Intair (Jersey),
waarbij Conair drie vliegtuigen van het type Airbus in lease geeft aan Intair. Deze
geeft de vliegtuigen vervolgens in sublease aan de Egyptische vennootschap ZAS.
Nadat zowel Intair als ZAS in gebreke blijven met de betalingen onder de desbetreffen-
de leaseovereenkomsten (waarop krachtens rechtskeuze Engels recht toepasselijk was),
besluit Conair de hoofdlease te beëindigen wegens wanprestatie van Intair. Deze start
daartegen een gerechtelijke procedure die eindigt in een ‘settlement agreement’ waarbij
de hoofdlease wordt hersteld. Vervolgens spreekt Intair ZAS aan wegens achterstallige
betaling.

Van het vonnis van de Pres. Rb. Haarlem (19 augustus 1993) waarbij Intair in
het gelijk wordt gesteld, komt ZAS in hoger beroep. Pas in hoger beroep maakt ZAS
bezwaar tegen het feit dat de rechter zijn oordeel (mede) baseert op de in eerste
instantie door Intair overgelegde stukken. Uit deze stukken die in het kader van een
Engelse discovery-procedure zijn verkregen, blijkt dat sprake is van samenspanning
tussen ZAS en Conair met het doel om tussen beide een nieuwe leaseovereenkomst

47 Zie nader hierover M. Kremer, Onrechtmatig verkregen bewijs in civiele zaken (diss. RUG), Serie
Civiele procespraktijk, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1999, p. 43-68 en 274-276, met verwijzing
naar rechtspraak.

48 Hierover, in het algemeen, S. Smits, Artikel 6 EVRM en de civiele procedure: over de betekenis
van art. 6 EVRM voor het Nederlands burgerlijk procesrecht (diss. EUR), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1996, p. 122-124.

49 Een voorbeeld hiervan is: Rb. Arnhem 28 juni 1990,NIPR 1990, 469. Zie verder Hof ’s-Gravenhage
13 juli 2000, NIPR 2001, 111; Rb. Utrecht 9 april 1996, KG 1996, 158, bekrachtigd door Hof
Amsterdam 24 oktober 1996, NIPR 1997, 120. In de laatste zaak kwalificeren zowel Rechtbank
als Hof (impliciet) de vraag of gebruikmaking van de Amerikaanse discovery ex art. 28 USC 1872
onrechtmatig is, als een van bewijslevering, waarop de lex fori toepasselijk is.

50 Hof Amsterdam 9 december 1993, NIPR 1996, 110, S&S 1994, 91.
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te sluiten op voor beide meer profijtelijke termen. Het hof overweegt ten aanzien
hiervan:

‘ZAS heeft zich er bij pleidooi in hoger beroep echter terecht op beroepen dat deze stukken
in dit geding in beginsel niet mogen worden gebruikt. Immers: ‘evidence which has been
revealed as a result of legal proceedings is not available for use by the litigants or third
parties for the purposes of other proceedings’ (Philipson, On Evidence (1990) blz. 541).
De achtergrond van deze regel is dat de gedwongen openheid die partijen in het kader van
een discovery-procedure dienen te betrachten uitsluitend geldt in de besloten kring van
de partijen (én de vordering) die zij betreft, zulks in het algemeen belang dat bij het bestaan
van dit rechtsinstituut is betrokken.
Aangenomen moet echter worden dat deze regel niet opgaat voor stukken die aan de partij,
die zich op voormelde regel beroept (ZAS) als bekend waren onafhankelijk van de dis-
covery, bijv. omdat zij aan haarzelf waren gericht. Dat is het geval t.a.v. vorenbedoelde
stukken met nummers (...). De discovery heeft er in zoverre alleen toe geleid dat ook een
ander (partij bij de discovery, zoals in concreto Intair) met het bestaan daarvan op de hoogte
raakte. Het is niet in strijd met voormelde strekking als zij (Intair) zich op het bestaan van
deze stukken vervolgens ook buiten voornoemde besloten kring beroept tegen de geadres-
seerde daarvan (ZAS).’

Hoewel in de uitspraak zelf met geen woord over (on)rechtmatigheid wordt gerept,
lijkt het hof hier toch van oordeel dat Engelse maatstaven gelden voor de vragen óf
het gebruik (het openbaar maken van de stukken) van een bewijsmiddel rechtmatig
is en óf vervolgens het bewijsmateriaal in een Nederlandse procedure kan worden
toegelaten. Onduidelijk is echter op basis van welke conflictregel het hof tot deze
conclusie komt. Intussen heeft deze bewijstoelating wel consequenties voor de uitkomst
van het geding. Het conservatoir vreemdelingenbeslag ten laste van ZAS wordt van
waarde verklaard voor de vordering van Intair op ZAS.

3.2.8 Bewijsovereenkomsten/vaststellingsovereenkomsten

Naar welk recht moet de geldigheid van een bewijsovereenkomst of –beding worden
beoordeeld? Om in termen van het IPR-bewijsrecht te spreken: gaat het bij art. 153
Rv om een voorschrift van formeel bewijsrecht of om een bepaling die thuishoort
in de categorie materieel bewijsrecht?

Vooropgesteld moet worden, dat het mijns inziens niet goed mogelijk is om hierop
de conflictregel voor overeenkomsten toe te passen. Ten eerste sluit het EVO-verdrag
in art. 1 lid 2 sub h EVO het bewijs en de rechtspleging van het toepassingsgebied
uit.51 Hoewel het Toelichtend Rapport bij het EVO hierover zwijgt, kan uit de alge-
mene termen waarin deze uitzondering is vervat, worden aangenomen dat het Verdrag
ook de mogelijkheid om over het bewijs te contracteren uitsluit. Ten tweede is een
bewijsovereenkomst een typisch bewijsrechtelijke figuur. Een dergelijke overeenkomst

51 Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, met Protocol
en Gemeenschappelijke Verklaringen, Rome, 19 juni 1980, PbEG 1980, nr. L266/1, Trb. 1980, 156.
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onderscheidt zich van andere typen overeenkomsten, doordat het geen verbintenissen
schept maar bewijsposities. In die zin kan worden afgevraagd of hier wel sprake is
van een obligatoire overeenkomst die voorwerp kan zijn van de verwijzingsregels
van het EVO.52

Het lijkt mijns inziens verdedigbaar om de geldigheid, de rechtsgevolgen en de
gevallen waarin een bewijsovereenkomst of –beding buiten toepassing blijft,53 te
bepalen aan de hand van de lex causae. Deze vaststelling hangt samen met het sterke
materieelrechtelijke karakter dat de bewijsovereenkomst bezit. Immers, in een bewijs-
overeenkomst wordt in de regel alleen over materiële bewijsvragen gedisponeerd, zoals
de bewijstoelating, bewijslast etc. Deze bewijskwesties behoren tot het materieel
bewijsrecht waarop de lex causae toepasselijk is. Aangezien de bewijskwesties die
voorwerp zijn van het bewijsbeding materieelrechtelijk worden gekwalificeerd, is het
verdedigbaar om ook het bewijsbeding materieelrechtelijk te kwalificeren.

Ook vanuit het belang van (conflictenrechtelijke) samenloop van het op de overeen-
komst toepasselijke recht en het bewijsrecht, lijkt een materieelrechtelijke kwalificatie
van art. 153 Rv verdedigbaar. Immers, bewijsafspraken nemen dikwijls de vorm aan
van een beding in een overeenkomst. Het lijkt dan verdedigbaar om de bewijsdispositie
aan hetzelfde recht te beoordelen als dat van de overeenkomst waarvan het beding
deel uitmaakt.

Concluderend kan gesteld worden dat de regeling van de bewijsovereenkomst
gerekend moet worden tot de categorie bewijsvoorschriften van materiële aard. Dit
betekent dat art. 153 Rv alleen van toepassing is, indien Nederlands recht de onderlig-
gende rechtsverhouding beheerst. Een bewijsbeding in een door buitenlands recht
beheerste rechtsverhouding wordt beheerst door dat buitenlandse recht.

Tot slot wil ik ook enige aandacht besteden aan de vaststellingsovereenkomst. Een
vaststellingsovereenkomst heeft tot doel om een rechtsgeschil te voorkomen of te
beëindigen en verplicht tot gelijke verbintenissen (art. 7:901 lid 2 BW). Het belangrijk-
ste verschil met een bewijsovereenkomst, is dat de laatstgenoemde type overeenkomst
niet ertoe strekt om een geschil te beëindigen, doch uitsluitend ziet op de (wijze van)
bewijsvoering. Dit verschil in rechtsgevolgen neemt echter niet weg, dat het in de
praktijk voor de uitkomst van het geschil weinig uitmaakt of men een bewijsovereen-
komst dan wel een vaststellingsovereenkomst sluit. In dit licht bezien is het ook niet
onbegrijpelijk dat de wetgever de bewijsovereenkomst met uitsluiting van tegenbewijs
op gelijke voet stelt aan een vaststellingsovereenkomst (art. 7:900 lid 3 BW) en deze
aldus onderwerpt aan de regeling van art. 7:900-906 BW.

52 Zie B.T.M. van der Wiel, ‘De bewijsovereenkomst’, WPNR (2002) 6480, p. 222, en de daarin
opgenomen literatuurverwijzingen; Pitlo/Hidma & Rutgers (2004), nr. 36.

53 Art. 153 Rv onderscheidt wat de niet-toelaatbaarheid betreft tussen gevallen waarin ‘(…) zij betrek-
king heeft op het bewijs van feiten waaraan het recht gevolgen verbindt, die niet ter vrije bepaling
van partijen staan (…)’ (waaronder art. 22 Fw, art. 61 lid 2 Fw, art. 1:130 BW vallen) en ‘(…) de
gronden waarop zij krachtens het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing blijven’.
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In tegenstelling tot de bewijsovereenkomst zijn op de vaststellingsovereenkomst
de verwijzingsregels van het EVO toepasselijk. Bij gebreke van een rechtskeuze zal
volgens art. 4 lid 2 EVO van toepassing zijn het recht van het woonland van de
karakteristieke prestant. Het probleem rijst echter wie bij een vaststellingsovereenkomst
de karakteristieke prestant is. Een vaststellingsovereenkomst verplicht tot gelijke
prestaties, wat meebrengt dat het moeilijk is om de contractspartij die de karakteristieke
prestatie in de zin van art. 4 lid 2 EVO levert, te identificeren. Men zal dan moeten
terugvallen op het algemene uitgangspunt: toepasselijk is het recht van het land
waarmee de overeenkomst het nauwst verbonden is (art. 4 lid 1 jo. lid 5 EVO). Maar
dan rijst weer de vraag welke omstandigheden nu precies bij deze toets van belang
kunnen zijn?

Gedacht kan worden aan de omstandigheid dat een vaststellingsovereenkomst de
afwikkeling van een contractuele of non-contractuele rechtsbetrekking betreft, en om
die reden (accessoir) aan te knopen aan het recht dat op deze rechtsbetrekking toepas-
selijk is. De lagere rechtspraak heeft zich enkele malen met een dergelijke accessoire
aanknoping gered.54 De samenhang tussen de onderliggende contractsverhouding
en de vaststellingsovereenkomst, wordt dan als voornaamste reden aangevoerd om
aan te knopen bij het recht dat die contractuele rechtsbetrekking beheerst.

3.2.9 De gerechtelijke erkentenis

In de rechtspraak bestaat onzekerheid over de kwalificatie van de gerechtelijke erkente-
nis (vgl. art. 154 Rv). Zo wordt in sommige uitspraken de gerechtelijke erkentenis
als materieelrechtelijk gekwalificeerd, overigens zonder daarvoor redenen aan te
geven.55 In andere uitspraken wordt de kwalificatievraag vermeden en gaat de rechter
uit van de antikies-regel. Een voorbeeld is Rb. Leeuwarden 8 april 1971 (AK 7401
(rubriek D 6)):

‘dat dit verweer echter faalt, daar voormelde stelling van geopposeerde bij antwoord in
verzet, noch naar Westduits recht (als lex causae, BJK), noch naar Nederlands recht een
gerechtelijke bekentenis oplevert.’

Bovenstaande onduidelijkheid hangt samen met de onduidelijkheid in de literatuur
over het karakter van de erkentenis. Moet de erkentenis gezien worden als een bewijs-
middel dat invloed kan hebben op de uitkomst van een procedure, zoals door sommige
schrijvers wordt bepleit?56 Of heeft het toch vooral de betekenis van een processuele

54 Zie Rb. Roermond 11 juni 2003, NIPR 2004, 29.
55 Rb. Utrecht 27 november 1968, AK 4499 (D 6); Rb. Utrecht 12 juni 1968, AK 4233 (D 6); Rb.

Utrecht 21 december 1966, AK 2715 (D 6).
56 In deze zin bijv. Kosters & Dubbink (1962), p. 534; Szászy (1967), p. 289; Sluyters, ‘Evidence

in the Conflict of Laws’,NTIR 1966, p. 395; C.C.A. Voskuil in zijn commentaar bij Rb. Leeuwarden
8 april 1971, NJ 1973, 495, AK 7401 (D 6), in: C.C.A. Voskuil (red.), Overzicht 1970-1972,
Rechtspraak internationaal privaatrecht, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, T.M.C.
Asser Instituut, Zwolle/Groningen: H.D. Tjeenk Willink-A.W. Sijthoff, 1976, p. 226.
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afstand van het recht op betwisting, waardoor verdere bewijslevering in de procedure
overbodig wordt gemaakt?57 De eerste uitleg neigt tot een materieelrechtelijke, de
tweede tot een meer formeelrechtelijke kwalificatie van deze bewijsregeling.

Naar mijn mening moet de gerechtelijke erkentenis worden gekwalificeerd tot
het formeel bewijsrecht. Zo strekt de gerechtelijke erkentenis er niet toe om het bewijs
van een rechtsfeit te verzwaren, uit te sluiten of te vergemakkelijken, zoals dat wel
duidelijk naar voren komt bij het bewijsvermoeden. Het komt mij voor dat art. 154
Rv nauw samenhangt met de bewijsomvang.58 Door één of meer stellingen van de
wederpartij daadwerkelijk en uitdrukkelijk te erkennen, wordt het bewijs van die
stellingen overbodig gemaakt.59 De rechter kan en mag in beginsel deze erkenning
niet terzijde stellen en zelfstandig op onderzoek uitgaan. Daarmee is een belangrijk
rechtsgevolg van art. 154 Rv gelegen in de afgrenzing van de bewijsomvang en hangt
deze regel nauw samen met de formele regels die de positie van partijen en rechter
in de bewijsfase afbakenen. Gelet op de strekking van art. 154 Rv lijkt een formele
kwalificatie naar mijn mening dan ook de voorkeur te verdienen. Dit betekent dat
art. 154 Rv van toepassing is in elke procedure voor de Nederlandse rechter en
bepalend is voor de vraag of een gerechtelijke erkentenis toelaatbaar is, welke rechts-
gevolgen aan de aflegging daarvan zijn verbonden, en in welke gevallen en onder
welke omstandigheden herroeping van een gerechtelijke erkentenis mogelijk is.60

3.3 Het schriftelijk bewijs

3.3.1 Inleiding

De problematiek van het schriftelijk bewijs spitst zich voornamelijk toe op de vraag
naar de bewijskracht van buitenlandse schriftelijke stukken in een Nederlandse civiele
procedure. Een Nederlandse rechter kan zich bijv. geconfronteerd zien met een in
het buitenland opgemaakte openbare akte. Dan rijst de vraag wat de bewijskracht is
van een buitenlandse ‘authentieke’ akte en aan welke vereisten deze moet voldoen
om in de Nederlandse rechtssfeer als zodanig te worden erkend. De Nederlandse wet
stelt eisen op het punt van de constitutieve vereisten van een authentieke akte (art.
156 lid 2 Rv). Het kan voorkomen dat een buitenlandse (‘authentieke’) akte niet aan
deze eisen voldoet.

In deze paragraaf zal getracht worden uiteen te zetten aan de hand van welke
conflictregel het toepasselijke recht kan worden gevonden op grond waarvan de

57 Zie Offerhaus (1918), p. 163; Mulder (1947), p. 247, 248; Riezler (1949), p. 467.
58 Zie over de bewijsomvang par. 3.2.2.
59 Zie ook MvT bij het regeringsontwerp van art. 181 Rv oud (vgl. art. 154 Rv), opgenomen in G.R.

Rutgers/R.J.C. Flach/G.J. Boon, Parlementaire Geschiedenis van de nieuwe regeling in burgerlijke
zaken, Deventer: Kluwer 1988, p. 113; Pitlo/Rutgers & Hidma (2004), nr. 40.

60 Zo is in het Duitse recht naast het bewijs dat er sprake is van een wilsgebrek ook noodzakelijk dat
vaststaat dat het erkende berust op een onwaarheid, wil een beroep op herroeping kunnen slagen,
vgl. § 290 ZPO.
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bewijskracht kan worden bepaald. Aan de orde komen onder meer de authentieke
akte, de onderhandse akte en het (straf-)vonnis. In hetgeen volgt zal duidelijk worden
dat het schriftelijk bewijs een speciale positie inneemt. Hier ligt het accent sterk op
de partijactiviteit. In het IPR geeft dit aanleiding tot toepassing van het recht van de
plaats waar het bewijsstuk is opgemaakt, de lex loci actus. Voor het IPR rijzen
daarnaast vragen omtrent een aantal met het schriftelijk bewijs samenhangende
bewijskwesties, zoals de procedure tot openlegging van boeken, bescheiden en ge-
schriften (art. 162 Rv) en de exhibitieplicht (art. 843a, 843b Rv).

3.3.2 De authentieke akte

De vraag of en zo ja, welke bewijskracht hier te lande aan een buitenlandse akte
toekomt, wordt in hoofdzaak beoordeeld overeenkomstig het recht van het land waar
de akte is opgemaakt, de lex loci actus. Is de akte verleden door een diplomatieke
of consulaire ambtenaar, dan is dit de wet van het land dat door de ambtenaar wordt
vertegenwoordigd.61 Voor akten die met medewerking van een overheidsfunctionaris
zijn opgesteld, is ook wel verdedigd om de wet van het land door wiens overheid
de functionaris is aangesteld, de lex magistratus, toe te passen.62 Het betreft hier
accentverschillen. De lex magistratus valt bijna altijd samen met de lex loci actus.
De lex loci actus bepaalt naast de bewijskracht, ook de vereisten waaraan het tegen-
bewijs moet voldoen en hoe het tegenbewijs moet worden geleverd. In het navolgende
spreek ik uitsluitend van de lex loci actus.

De bovenstaande regel is gegrond op het vertrouwen dat partijen stellen in de
wet van de totstandkoming van de akte. Door de bewijskracht van de akte te bepalen
aan de hand van dit recht, sluit deze conflictregel direct aan bij de bedoeling die
partijen mochten koesteren om op basis van deze wet een ‘preuve preconstituée’ te
scheppen. Daarbij komt nog dat in geval van openbare akten de bewijskracht sterk
verband houdt met het gezag waarmee de betrokken ambtenaar is bekleed, volgens
het recht van het land waar de akte is opgemaakt. Beide argumenten spreken voor
de toepassing van de lex loci actus op dit punt.

Bij de authentieke akte kunnen zich echter problemen voordoen wanneer de lex
loci actus dwingende bewijskracht toekent aan een door of ten overstaan van een
buitenlandse ambtenaar verleden akte. De vraag is dan of een dergelijk document hier
te lande heeft te gelden als een authentieke akte in de zin van art. 156 lid 2 en 157
Rv en eveneens in een Nederlandse procedure dwingende (volledige) bewijskracht
oplevert. Deze vraag is relevant, wanneer het recht van het land van herkomst authen-
ticiteitsvoorschriften kent die in vergelijking met de Nederlandse lichter of daaraan

61 Zie o.a. Szászy (1967), p. 267 e.v.; Huet (1965), p. 246-256 (nr. 144-145); Groud (2000), p. 157
e.v.; Offerhaus (1918), p. 55, 56; Kosters & Dubbink (1962), p. 503 e.v.; J.C. Schultsz, noot onder
Rb Alkmaar 5 november 1981, NJ 1983, 709; art. 20 Benelux Eenvormige Wet 1969 (Trb. 1969,
167) (niet in werking getreden).

62 Zie Sluyters (1971), p. 104; W.L.G. Lemaire, Nederlands internationaal privaatrecht (hoofdlijnen),
Leiden: A.W. Sijthoff 1968, p. 308-309; L.I. Barmat,De regel “Locus regit actum” in het internatio-
naal privaatrecht (diss. UvA), Amsterdam: De Bussy 1936, p. 359-360.
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gelijk zijn. Ook is het mogelijk dat het recht van het land van herkomst dergelijke
voorschriften in het geheel niet kent. Zo is in een aantal landen, zoals het Verenigd
Koninkrijk, Ierland en de Scandinavische landen, de rechtsfiguur van de authentieke
akte niet bekend, evenmin als notariële akten.63

Of een in het buitenland opgemaakte akte als authentieke akte in de zin van art.
157 Rv is te beschouwen, hangt vooral af van de vraag hoe de authenticiteitseis is
te kwalificeren. Is dit misschien een bijzonder vormvereiste, waarop art. 10 AB van
toepassing is, krachtens welke de vorm van rechtshandelingen wordt beoordeeld naar
de wetten van het land alwaar de handelingen zijn verricht?

Over deze kwestie heerst in de Nederlandse literatuur geen communis opinio.64

Enerzijds wordt de opvatting gehuldigd dat niet louter volstaan kan worden met de
vormen van het vreemde recht. Er moet worden getracht om die vorm te kiezen die
de beste waarborgen van echtheid biedt.65 Anderzijds wordt verdedigd dat, indien
de Nederlandse wet authenticiteit verlangt, de buitenlandse vorm mag worden gehan-
teerd, ook al levert deze geen authenticiteit op in de zin van de Nederlandse wet.66

De Nederlandse rechtspraak leert consequent dat als een buitenlandse akte in het
buitenland als authentiek wordt beschouwd, zij ook hier te lande uit dien hoofde
bewijskracht heeft. Deze bewijskracht wordt afgemeten aan het recht van het land
waar de akte werd opgemaakt67:

Zo overweegt de Rb. Haarlem in een beslissing van 26 oktober 1971 (NJ 1972,
304, AK 6970 (rubriek D 6)) dat een in Duitsland opgemaakte akte volledige bewijs-
kracht toekomt. In deze procedure wordt Gadomski (Engeland) door Société Internatio-
nale des Materiél d’Equipement (een in Frankrijk gevestigde vennootschap) aangespro-
ken tot betaling van een geldbedrag. Eiseres beroept zich op een in executoriale vorm
uitgegeven afschrift van een in de Bondsrepubliek Duitsland verleden authentieke
akte. Deze akte bevat een schuldbekentenis waarin Gadomski erkent een bepaald
bedrag aan eiseres schuldig te zijn. De rechtbank overweegt dat op het geschil Duits
recht van toepassing is en dat ‘(zulks) leidt tot toepassing van het Duitse bewijsrecht,
welke rechtskeuze in overeenstemming is met art. 20 van het (Tweede ontwerp)

63 Hierover: G. Leutner, Die vollstreckbare Urkunde im europaïschen Rechtsverkehr, Schriften zum
Prozessrecht, Band 133, Berlin: Duncker & Humblot 1997.

64 Zie voor een overzicht van de verschillende opvattingen A.G. Lubbers, ‘De authentieke akte in het
internationaal privaatrecht’, in: J.J.M. Maeijer e.a. (red.), Recht zo die gaat. Opstellen aangeboden
aan mr. P.W. van der Ploeg, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1976, p. 91-93. Zie ook C.A. Kraan,
De authentieke akte. Proeve van een onderzoek naar de authenticiteit van akten (diss. UvA), Arnhem:
Gouda Quint 1984, p. 24 e.v.

65 Zie o.a. HR 21 november 1952, NJ 1953, 574, m.nt. PhANH, Californische volmacht; Offerhaus
(1918), p. 37; J. Kosters, Het Internationaal Burgerlijk Recht in Nederland, Haarlem: de erven F.
Bohn 1917, p. 197 e.v.

66 Zie o.a. L.I. Barmat, De regel “Locus regit actum” in het internationaal privaatrecht (diss. UvA),
Amsterdam: De Bussy 1936, p. 355 e.v.; D.J. Jitta, Internationaal privaatrecht, Haarlem: W.E.J.
Tjeenk Willink 1916, p. 611.

67 Aldus ook Kosters & Dubbink (1962), p. 503, 504 en Offerhaus (1918), pp. 38-39 die verwijzen
naar (zeer) oude rechtspraak.
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Eenvormige Wet betreffende het internationaal privaatrecht (…), welk artikel luidt:
“De bewijskracht van een akte wordt bepaald door de “wet van het land waar de akte
is opgemaakt”’. Omdat de akte tot de zgn. öffentliche Urkunden (§ 415 ZPO) behoort,
komt aan de daarin opgenomen verklaring naar Duits bewijsrecht volledige bewijs-
kracht toe.68

Een ander voorbeeld is een beslissing van de Rb Alkmaar van 5 november 1981
(NJ 1983, 709, m.nt. JCS). In deze zaak vordert de Raad voor de kinderbescherming
een verklaring voor recht dat gedaagde, Van D., niet de natuurlijke moeder van het
minderjarig kind J. is. Door Van D. wordt o.a. een beroep gedaan op een geboorteakte,
afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand in Jakarta, en op art. 1:207
BW. De rechtbank acht art. 1:207 BW niet toepasselijk, omdat onder ‘geboorteakte’
in de zin van dit wetsartikel slechts valt te verstaan een geboorteakte, opgemaakt door
een Nederlandse ambtenaar van de burgerlijke stand, hetgeen in casu niet het geval
is. In het vervolg van de uitspraak gaat de rechtbank uitgebreid in op de erkenning
van de bewijskracht van de Indonesische geboorteakte. Bij gebreke van verdragen
tussen Nederland en Indonesië op dit punt, moet deze vraag uitsluitend naar het ter
plaatse van verlijden van genoemde akte geldende recht worden beantwoord. Met
verwijzing naar de relevante Indonesische bepalingen concludeert de rechtbank dat:

‘dat aan de geboorteakte naar Indonesisch recht in beginsel dan ook volledige bewijskracht
dient te worden toegekend, totdat de valsheid daarvan zal zijn beweerd, hetzij langs de
weg van strafvordering, hetzij op de wijze bij de wettelijke bepalingen op de burgerlijke
rechtsvordering voorgeschreven.’

Op de vraag of de (intellectuele) valsheid van de geboorteakte – d.w.z. óf het waar
is wat deze ambtenaarsverklaring inhoudt – ook daadwerkelijk geleverd is, wordt
Nederlands (bewijs)recht toepasselijk geacht. ‘Aangezien dit recht van toepassing is
op de beweerde familierechtelijke betrekking tussen partijen (…), (geldt) het recht
ook (…) voor wat bewezen moet worden’. De rechtbank acht het bewijs van valsheid
geleverd.

Tenslotte wijs ik op het arrest van de Hoge Raad van 31 januari 1992 (NJ 1993,
261, m.nt. GRdG). Het gaat in deze zaak om de erkenning van een onwettig kind
via een notary public in Ghana. Tot bewijs van deze erkenning worden een tweetal
gecertificeerde verklaringen van een notary public te Accra opgemaakt en in de
procedure overgelegd. Kan een dergelijke (overeenkomstig inheems gewoonterecht
opgemaakte) ‘akte’ h.t.l. worden erkend?

De Rb ’s-Gravenhage (7 februari 1990) antwoordt ontkennend, met een tamelijk
cryptische overweging dat op de erkenning Nederlands recht toepasselijk is en dat
‘alleen reeds wegens het ontbreken van een (authentiek) geschrift waaruit kan blijken
op welke plaats, bij welke bevoegde instantie, op welke wijze (…) deze rechtshande-
ling zou zijn gepleegd, de rechtsgeldigheid daarvan h.t.l. niet kan worden aanvaard’.

68 Zie ook Rb Utrecht 23 oktober 1963, NJ 1964, 338.
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De Hoge Raad is het met de opvatting van de rechtbank oneens. Daarbij gaat de
Hoge Raad twee kanten op. Enerzijds wordt overwogen dat zelfs indien een erkenning
niet (ingevolge art. 1:233 BW) bij authentieke akte is geschied, de erkenning toch
h.t.l. als rechtsgeldig kan worden erkend, indien deze heeft plaatsgevonden in overeen-
stemming met de vormvoorschriften van het Ghanese recht. Anderzijds meent de Hoge
Raad dat zelfs indien op de erkenning Nederlands recht toepasselijk is, de bewijskracht
van de verklaringen van de notary public niet beoordeeld moet worden naar dit recht,
maar naar Ghanees recht. ‘Het gaat hier (immers) om verklaringen, in Ghana opge-
maakt tot bewijs van een aldaar verrichte rechtshandeling’ aldus de Hoge Raad.

Interessant aan dit arrest is dat de Hoge Raad een in het buitenland opgemaakte
akte als voldoende beschouwt indien naar Nederlands recht een authentieke akte wordt
vereist, zonder daaraan expliciet het ‘etiket’ authentiek te verbinden.69

Soms is de Nederlandse rechter die over een buitenlandse akte moet oordelen, echter
geneigd zijn eigen maatstaven (van bewijsrecht) te hanteren bij de toetsing van de
authenticiteit:

Illustratief is Rb Amsterdam 2 mei 1917 (ongepubliceerd, Offerhaus (1918), p. 59),
waar het gaat om de bewijskracht van een verklaring van een Hamburgse notaris
inzake het treffen van monsters uit vaten cacaopoeder. De rechtbank overweegt ‘dat
deze akte, volgens de Nederlandse wet, als een authentieke akte behoort te worden
beschouwd en hier te lande bewijs oplevert tegenover elk en een iegelijk, van hetgeen
de notaris verklaart als voor hem waar genomen en door hem verricht’. De lex loci
actus wordt in casu niet relevant geacht.

Vermeldenswaard is ook Rb Middelburg 6 mei 1953 (NJ 1955, 52), waarin de
rechtbank oordeelt dat ook van een authentieke akte in de zin van art. 1905 BW oud
(thans: 159 Rv) sprake is wanneer de akte is opgemaakt door een buitenlandse, i.c.
een Belgische notaris.

De Nederlandse rechtspraak stelt zich op een liberaler standpunt dan de Franse
rechtspraak.70 Zo lijkt de Cour de cassation in de Suhami- en Tonon-zaken de bewijs-
kracht van buitenlandse akten niet langer te bepalen aan de hand van de lex loci actus.
De Cour de cassation gaat uitsluitend na of de buitenlandse akte in het Franse rechts-
systeem kan worden geplaatst en daarmee (voldoende) gelijk is aan de Franse authen-
tieke akte.71 Pas als een buitenlandse akte in voldoende mate aan de Franse authentici-
teitseisen voldoet, kan de akte in Frankrijk eenzelfde bewijskracht hebben als een
Franse authentieke akte. Hiermee lijkt de rechtspraak afstand te hebben genomen van

69 Zie in dit verband ook HR 21 januari 1953, NJ 1953, 574, m.nt. PhANH, Californische volmacht.
70 Voor Duitsland wijs ik op het BVerwG München van 15 juli 1986, NJW 1987, p. 1159: voldoet

een buitenlandse authentieke akte aan de Duitse eisen van echtheid, dan komt aan deze akte de
bewijskracht toe van een Duitse authentieke akte. Voor het bewijs van echtheid is in beginsel geen
legalisatie benodigd (§ 438 ZPO lid 2, § 13 KonsularGes.).

71 Cour de cassation 14 juni 1983, Revue critique d.i.p. 1984, p. 316 m.nt. B. Ancel, Suhami; Cour
de cassation 12 januari 1994, Revue critique d.i.p. 1994, p. 557 (i.h.b. p. 561) m.nt. C. Pamboukis,
Tonon (impliciet).
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de lijn die is gevolgd in eerdere rechtspraak, waarin de Cour de cassation de bewijs-
kracht van een buitenlandse akte bepaalt aan de hand van de lex loci actus. Een
voorbeeld van de vroegere rechtspraak is de Durassow-zaak, waarin aan een in Kiev
opgemaakte geboorteakte in overeenstemming met de lex loci actus dwingende
bewijskracht wordt toegekend.72

Hoewel dus in de rechtspraak en doctrine een duidelijke communis opinio ontbreekt,
lijkt een restrictieve benadering m.i. wenselijk. Niet de lex loci actus maar de lex fori
zou hier moeten gelden. Deze opvatting is ook met zoveel woorden neergelegd in
art. 2 van de Resolutie van het Institut de Droit International met betrekking tot het
op de vorm en de rechtsgeldigheid van notariële akten toe te passen conflictenrecht.73

Het begrip ‘authentieke akte’ in art. 156 lid 2 Rv lijkt bij uitstek een Nederlands
rechtsbegrip en omvat in beginsel slechts wat de Nederlandse wetgever heeft bedoeld:
een akte die volledig bewijs oplevert en die beantwoordt aan de in art. 156 lid 2 Rv
omschreven voorwaarden.74 Het zou onwenselijk zijn om in art. 156 lid 2 Rv de
eis van de authentieke akte te stellen en gelijktijdig daaraan een andere betekenis te
geven, al naar gelang een buitenlands stuk met meer of minder waarborgen van
echtheid en betrouwbaarheid is omgeven.

Het bovenstaande brengt met zich mee dat een in het buitenland opgemaakte akte
in het Nederlandse bewijsrecht niet kan worden aangemerkt als een authentieke akte
in de zin van art. 156 lid 2 Rv. Hooguit kan aan een dergelijke akte vrije bewijskracht
worden toegekend. De Nederlandse rechter is dan in beginsel vrij om aan de akte
de bewijskracht toe te kennen die daaraan naar zijn oordeel toekomt. Bij de vrije
bewijswaardering kan de rechter rekening houden met de gegevens die samenhangen
met de totstandkoming van de akte.75

Naar mijn mening zijn echter gevallen denkbaar waarin de plaatselijke authentici-
teitsvoorschriften vrijwel op één lijn zijn te stellen met de ten onzent geldende eisen
en formaliteiten. Bij notariële akten houdt dit bijv. concreet in, dat de buitenlandse
autoriteit die authenticiteit aan de akte verleent – de buitenlandse notaris – vergelijk-
baar is met de Nederlandse pendant (en dus behoort tot de landen van het Latijnse
notariaat).76 Om in zulke gevallen aan een buitenlandse akte authenticiteit en de

72 Cour de cassation 9 januari 1974, Revue critique de d.i.p. 1975, p. 257 m.nt. A. Huet, Durassow.
73 Session de La Haye 24 augustus 1898: Règles sur la determination de la loi applicable en ce qui

concerne la validité en la forme et la force exécutoire des actes notaries, in: Tableau Général des
résolutions (1873-1956) de l’Institut de Droit International, Ëditions juridiques et sociologiques,
Bâle: H. Wehberg 1957, waarvan art. 2 luidt: ‘Au point de vue de leur force probante, la valeur
des actes notariés étrangers doit être appréciée d’après la lex fori ou les conventions internationales’.

74 Vgl. ook Rb. Alkmaar 5 november 1981, NJ 1983, 709, m.nt. JCS: onder geboorteakte in de zin
van art. 1:207 BW is slechts te verstaan een geboorteakte, opgemaakt door een Nederlandse ambtenaar
van de burgerlijke stand.

75 Zie Burgerlijke Rechtsvordering, Rutgers, art. 183 Rv oud, aant. 3; Burgerlijke Rechtsvordering,
Rutgers, art. 157 Rv; Pitlo/Hidma & Rutgers (2004), nr. 59.

76 Vgl. A.V.M. Struycken, ‘Kan een rechtspersoon naar Nederlands recht ook worden opgericht ten
overstaan van een vreemde notaris’, NV 1972, p. 165-175.
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daaraan verbonden dwingende bewijskracht te onthouden, is onnodig restrictief en
praktisch onwenselijk.

Doet een dergelijke gelijkwaardigheid zich voor, dan is er veel voor te zeggen
bij toepassing van art. 157 Rv aan die akte bindende bewijskracht toe te kennen.77

Voor (buitenlandse) akten van de burgerlijke stand volgt deze conclusie met zoveel
woorden uit artikel 1:22 BW.78 Maatstaven voor overeenstemming zijn dan het
openbare karakter van de akte (voldoet de buitenlandse openbare ambtenaar aan
dezelfde materiële kenmerken als de Nederlandse notaris?) en de waarborgen waarmee
een buitenlandse akte is omgeven. De vraag of bewijs tegen de akte kan worden
geleverd, zal naar mijn mening dan beoordeeld moeten worden in het licht van de
lex causae. Dit volgt uit hetgeen in par. 3.2.5 werd opgemerkt.79

In de rechtspraak zijn voorbeelden te vinden waarbij de rechter nagaat of een buiten-
landse akte dwingende bewijskracht kan hebben.

Een voorbeeld is een uitspraak van de President van de Rb. Haarlem in een
voorlopige gezagsprocedure. Aan dit geschil ligt ten grondslag een vordering van een
Nederlands echtpaar (eisers) tot teruggave van een Braziliaans kind dat op basis van
art. 1:241 BW voorlopig is toevertrouwd aan de Raad voor de kinderbescherming.80

Het echtpaar legt in het kader daarvan een in Brazilië opgemaakte geboorteakte over,
waarin zij verklaren dat het kind hun zoon is. De president acht art. 1:26 lid 1 BW
oud (thans 1:22 lid 1 BW) niet van toepassing op de desbetreffende akte en staat
tegenbewijs toe. Art. 1:26 lid 1 BW oud (thans: art. 1:22 lid 1 BW) kent dwingende
bewijskracht toe aan een geboorteakte die is opgemaakt door de Nederlandse ambtenaar
van de burgerlijke stand. De Braziliaanse geboorteakte kan naar het oordeel van de
president niet op één lijn worden gesteld met akten die door de Nederlandse ambtenaar
van de burgerlijke stand worden opgemaakt. Aan deze akte komt dan ook geen
bijzondere bewijskracht toe. De inschrijving in het geboorteregister van de burgerlijke
stand te ’s-Gravenhage, kan daaraan niet afdoen. Deze inschrijving staat niet gelijk
met een door de Nederlandse abs opgemaakte geboorteakte. In zijn uitspraak gaat
de President van de Haarlemse Rechtbank niet in op het Braziliaanse recht als lex
loci actus.

77 In gelijke zin C.A. Kraan, De authentieke akte. Proeve van een onderzoek naar de authenticiteit
van akten (diss. UvA), Arnhem: Gouda Quint 1984, p. 201. Zie ook I. Stauch, Die Geltung auslän-
discher notarieller Urkunden in der Bundesrepublik Deutschland, Schriften zum internationalen
Recht, 30, Berlin: Duncker & Humblot 1983, p. 136-140.

78 Zie over buitenlandse akten van de burgerlijke stand, A.V.M. Struycken, ‘Overzicht der Nederlandse
rechtspraak IPR. Burgerlijke Stand (1980-1983) (1984-1987)’,WPNR (1984) 5714, 5715, p. 613-616,
631-633; WPNR (1988) 5875, 5876 p. 302-303, 317-318.

79 Ook is wel verdedigd hier de lex loci actus toe te passen, zie J.C. Schultsz, noot onder Rb. Alkmaar
5 november 1981, NJ 1983, 709; Mulder (1947), p. 240; Offerhaus (1918), p. 34, 35.

80 Pres. Rb. Haarlem 22 oktober 1981, KG 1982, 12, AK 13.383 (D 6). Zie ook Rb. Utrecht 1 mei
2003, NIPR 2003, 182.
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3.3.3 Grossen en afschriften van een authentieke akte

Art. 160 Rv geeft een regeling waarin aan grossen en afschriften van een authentieke
akte dezelfde (dwingende) bewijskracht wordt toegekend als aan het origineel, mits
zij zijn afgegeven door een daartoe bevoegde ambtenaar (waarmee alleen Nederlandse
ambtenaren worden bedoeld). Voor authentieke afschriften of uittreksels van de akten
van de burgerlijke stand volgt een soortgelijke regeling uit art. 1:22a BW.

Is art. 160 Rv toepasselijk op afschriften van buitenlandse akten? Naar mijn mening
is het verdedigbaar om bij buitenlandse afschriften eenzelfde omzichtigheid toe te
passen als bij de buitenlandse ‘authentieke’ akte. Alleen aan een afschrift van een
akte die voldoende overeenstemt met een Nederlandse authentieke akte, kan dwingende
bewijskracht toekomen.81 Ook voor buitenlandse grossen en gehele afschriften geldt
(slechts) vrije bewijskracht.

3.3.4 Uitwendige bewijskracht van een authentieke akte

Art. 159 lid 1 Rv heeft betrekking op de uitwendige bewijskracht van de authentieke
akte en geeft een vermoeden van echtheid. Geldt de uitwendige bewijskracht voor
akten die zijn opgemaakt in het buitenland?

Een dergelijk vermoeden is niet af te leiden uit art. 159 Rv. Deze bepaling ziet
alleen op Nederlandse akten. Evenmin kan mijns inziens op basis van vreemd recht
een dergelijke presumptie worden aangenomen. De rechter zal dus zelf van geval tot
geval – aan de hand van buitenlands recht – moeten oordelen of de gepretendeerde
‘authenticiteit’ van de buitenlandse akte ook daadwerkelijk ‘echt’ is. Bij twijfel omtrent
de herkomst van de buitenlandse akte kan legalisatie noodzakelijk zijn.82 Op het
punt van legalisatie is van belang dat op internationaal en Europees niveau tal van
verdragen in het leven zijn geroepen.83 Deze verdragen zijn gericht op de afschaffing
of vrijstelling van de legalisatie en andere wederzijdse echtheidscontroles.

3.3.5 De onderhandse akte

De vraag of en zo ja, welke bewijskracht aan een buitenlandse onderhandse akte
toekomt, lijkt bij uitstek te worden beheerst door het recht van dat land waar de akte

81 Anders: Hof ’s-Gravenhage 7 april 1972, NJ 1972, 509.
82 Zie over legalisatie (en verificatie) P. Boeles, Mensen en papieren. Legalisatie en verificatie van

buitenlandse documenten in ‘probleemlanden’, Utrecht: FORUM 2003, p. 98 e.v.
83 Zie o.m. Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten;

’s-Gravenhage, 5 oktober 1961, Trb. 1963, 28; Verdrag betreffende de afschaffing van de legalisatie
van akten in de lidstaten van de Europese Gemeenschappen; Brussel, 25 mei 1987, Trb. 1987, 166;
Europese Overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatie-
ke of consulaire ambtenaren; Londen, 7 juni 1968, Trb. 1969, 168; Overeenkomst inzake kosteloze
afgifte en vrijstelling legalisatie akten Burgerlijke Stand (ICBS), Luxemburg, 26 september 1956,
Trb. 1958, 168; Overeenkomst tot vrijstelling van legalisatie voor bepaalde akten en documenten
(ICBS), Athene, 15 september 1977, Trb. 1978, 19;
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is opgemaakt (lex loci actus), en niet door de lex fori.84 De lex loci actus bepaalt
hoeveel bewijskracht aan een buitenlandse onderhandse akte toekomt en tegen wie
de akte bewijs oplevert. Hoe gehandeld moet worden in geval van ontkenning van
de handtekening of een beroep op de dagtekening van de onderhandse akte tegen
derden (art. 157 lid 2 slot Rv), wordt eveneens door dit recht geregeld.

In het algemeen kan de bovenstaande regel worden onderschreven met de in par.
3.3.2 genoemde argumenten voor de toepassing van de lex loci actus op schriftelijk
bewijs. Niet de toevallige omstandigheid waar het geding gevoerd wordt, maar het
vertrouwen van partijen is hier beslissend. Dit argument overtuigt nog steeds en heeft
ertoe geleid dat deze regel is terug te vinden in tal van IPR-bewijsregelingen.85

Eenzelfde nadruk op de lex loci actus is terug te vinden in de rechtspraak. Illustratief
is een uitspraak van het Hof ’s-Gravenhage waarin het hof uitgaat van de toepasselijk-
heid van Belgisch recht op de bewijskracht van een in België opgestelde ‘reconnais-
sance de dette’.86 In de woorden van het hof betreft deze aanknoping een ‘beginsel
van Nederlands internationaal privaatrecht’. In een andere uitspraak wordt Belgisch
recht toepasselijk geacht op de vraag óf getuigenbewijs toelaatbaar is tegen een in
België opgemaakte akte nu ‘daar te lande groot belang wordt gehecht aan de vastleg-
ging van de partijbedoeling in een akte en partijen in die rechtssfeer verwachtingen
mogen ontlenen aan deze vorm van preuve préconstitué’. In de laatstgenoemde zaak
valt de lex loci actus overigens samen met de lex causae.87

Toepassing van de lex loci actus is uiteraard alleen van belang wanneer deze wet
uiteenloopt ten opzichte van de lex causae. Vallen beide wetten samen, dan is er geen
reden om bovenstaande regel toe te passen en kan naar mijn mening worden terug-
gevallen op het uitgangspunt dat de lex causae de bewijskracht beheerst.88

Het geval kan zich voordoen dat partijen in het buitenland een akte hebben
opgesteld, maar bij de totstandkoming daarvan uitgaan van de bewijs(kracht)regels
van de lex causae. In een dergelijk geval is de lex loci actus tamelijk toevallig bepaald,
terwijl de toepassing van de lex causae meer in overeenstemming is met het beginsel
van nauwste verbondenheid, nu daarmee wordt aangesloten bij het recht dat toepasse-
lijk is op de rechtsverhouding van partijen. De partij die een beroep doet op de
bewijsregels van de lex causae, moet wel aannemelijk maken dat beide partijen bij
de totstandkoming van de akte zijn afgegaan op de bewijsregels van de lex causae.

84 Zie Sluyters (1971), p. 104; Kosters & Dubbink (1962), p. 508; F. Rigaux, ‘La force probante des
écrits en droit international privé’, Revue critique de d.i.p. 1961, p. 13 e.v.

85 Eenzelfde gedachte ligt ten grondslag aan art. 20 Benelux Eenvormige Wet 1969, Trb. 1969, 167
(niet in werking getreden).

86 Hof ’s-Gravenhage 14 april 1976, AK 10.251 (D 6); zie o.a. ook Hof Amsterdam 19 april 1984,
NIPR 1984, 299. Anders: Rb. Breda 12 december 1978, AK 11.722 (D 6).

87 Hof ’s-Hertogenbosch 5 november 1997, NIPR 1998, 223. Zie anders Rb Amsterdam 27 december
2006, JBPr 2007, 41 m.nt. T. M. Bos, waarin wordt geoordeeld dat de bewijskracht van een kwitantie
in beginsel moet worden afgemeten aan de lex causae.

88 Aldus bijv. Rb. Rotterdam 13 oktober 1914, NJ 1914, 1312.
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3.3.6 Eenzijdige onderhandse schuldbekentenissen

Art. 158 Rv geeft een afzonderlijke regel over de bewijskracht van eenzijdige onder-
handse schuldbekentenissen. Volgens deze bepaling kan een eenzijdige onderhandse
schuldverbintenis slechts dwingende bewijskracht hebben, wanneer deze akte geheel
eigenhandig is geschreven of tenminste is voorzien van een handgeschreven goedkeu-
ring die voluit in letters het verschuldigde geldbedrag vermeldt. Voldoet de akte niet
aan deze eis, dan heeft deze akte slechts vrije bewijskracht tegen de ondertekenaar.
Via deze bepaling heeft de wetgever de onvoorzichtige schuldenaar willen beschermen
tegen het ondoordacht tekenen van schuldbekentenissen of stukken in blanco (het zgn.
‘abus de blanc seign’). Er zijn beperkte, nauw omschreven gevallen (aandelen in een
obligatielening en uitoefening van beroep of bedrijf) waarvoor de eis van art. 158
lid 1 Rv niet geldt (lid 2).

Is art. 158 Rv van toepassing in een internationaal geval? Aan te nemen valt dat
art. 158 Rv, net als alle andere Nederlandse wetsbepalingen over de bewijskracht van
akten, van toepassing is op alle akten die in Nederland worden opgemaakt. Een
(buitenlandse) schuldenaar die in het kader van een overeenkomst tot geldlening in
Nederland een eenzijdige schuldverbintenis afgeeft, kan zich dus tegenover een
wederpartij beroepen op art. 158 Rv. Dat het op de geldlening toepasselijke buitenland-
se (bewijs)recht een dergelijke bepaling niet kent, doet daaraan niet af. Lastiger is
de vraag of art. 158 Rv ook toepasselijk is indien de eenzijdige schuldverklaring
totstandkomt in het buitenland. Aan deze bepaling ligt een zekere beschermende
gedachte ten grondslag. Brengt dit niet mee, dat de Nederlandse rechter deze bepaling
altijd moet toepassen, ongeacht waar de afgifte van de eenzijdige schuldverklaring
plaatsvindt? Mijns inziens is dit niet het geval. Deze bepaling verbindt slechts voor-
waarden waaronder een onderhandse schuldverklaring dwingende bewijskracht tegen
de ondertekenaar verkrijgt. De gevolgen van het niet voldoen aan de eis in art. 158
Rv zijn dus alleen bewijsrechtelijk en hebben geen betrekking op de geldigheid van
de schuldbekentenis. Voorts verbiedt art. 158 Rv niet het opmaken van een eenzijdige
onderhandse schuldverklaring indien deze niet aan het vormvereiste van art. 158 Rv
voldoet. Het gaat mijns inziens dan ook te ver om art. 158 Rv te kwalificeren als een
bepaling van Nederlandse openbare orde. Mijns inziens is het recht van het land waar
de eenzijdige schuldbekentenis is opgemaakt, bepalend voor de gebondenheid van
de schuldenaar aan een in het buitenland opgemaakte eenzijdige schuldverklaring.89

Rechtspraak over deze kwestie is schaars, maar ook hierin kan men een lichte
voorkeur vinden voor de lex loci actus.90 Meestal zal het recht dat geldt ter plaatse
waar de schuldverklaring is opgemaakt, een soortgelijk voorschrift als art. 158 Rv

89 Zie Kosters & Dubbink (1962), p. 508-510; L.I. Barmat, De regel “Locus regit actum” in het
internationaal privaatrecht (diss. UvA), Amsterdam: De Bussy 1936, p. 365-366; Offerhaus (1918),
p. 70-71.

90 Zie Hof ’s-Gravenhage 14 april 1976, AK 10.251 (D 6); Rb. Breda 13 november 1917, NJ 1918,
46 (waarover: Kosters & Dubbink (1962), p. 510).



Hoofdstuk 3 65

niet kennen (zoals Duitsland). Bij niet-naleving van art. 158 lid 1 Rv zal het stuk
mogelijk naar dit recht volledige bewijskracht hebben (zie bijv. § 416 ZPO).

3.3.7 Bewijskracht van buitenlandse (civiele) vonnissen

De vraag naar de bewijskracht van een buitenlands vonnis in een Nederlands geding
heeft in het verleden tot enige rechtspraak aanleiding gegeven. Over deze jurisprudentie
zijn in de literatuur verschillende beschouwingen verschenen.91 Ik wil hier daarom
volstaan met een korte indruk van de problemen die hier optreden.

In een Nederlandse procedure kan op twee wijzen aan een buitenlands vonnis
bewijskracht worden toegekend.92 In de eerste plaats is het vonnis een authentieke
akte (art. 156 lid 2 Rv) of althans door substitutie (aanpassing) daarmee gelijk te
stellen. Als iedere authentieke akte heeft het buitenlandse vonnis formele bewijskracht.
Het bewijst bindend tegenover een ieder dat de verklaring van de buitenlandse rechter
als zodanig is afgelegd en dat door of ten overstaan van hem bepaalde (processuele)
handelingen zijn verricht of bepaalde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Het
vonnis ontbeert echter de zo belangrijke materiële bewijskracht. Het gaat dan om de
vraag óf de bewezenverklaring in het vonnis overeenkomt met de werkelijkheid en
óf daarmee de juistheid van de bewezen verklaarde feiten vaststaat. Een rechterlijke
uitspraak is namelijk geen partijakte en voegt geen (dwingende) bewijskracht toe aan
de daarin als vaststaand aangenomen feiten.93 Hooguit komt aan de inhoud van het
buitenlandse vonnis vrije bewijskracht toe. Overigens is het verdedigbaar om in geval
van betwisting van de juistheid van het vonnis de bewijslast te leggen op de partij
die de juistheid ervan in twijfel trekt.94

Een tweede wijze waarop een vreemd vonnis h.t.l. bewijs kan opleveren is via
de constructie van vermoedens. De Nederlandse rechter is vrij om aan de in het
vreemde vonnis bewezen verklaarde feiten vermoedens te ontlenen om zo tot vaststel-
ling van bepaalde feiten te komen. Tegen een dergelijke vaststelling staat uiteraard
tegenbewijs open.

Of en in hoeverre de rechter aan een vonnis bewijskracht toekent, zal van geval
tot geval afhangen. Daarbij zal in het bijzonder de inhoud van de bewezenverklaring
(motivering) en de wijze waarop de bewezenverklaring tot stand is gekomen, relevant
zijn.95 Ligt aan de beslissing in het buitenlandse vonnis een nauwkeurig en uitvoerig
onderzoek ten grondslag, bestaat eerder grond om van de juistheid van de daarin

91 Zie o.a.: A.V.M. Struycken, Rechtspraakoverzicht IPR, Burgerlijke Stand (1980-1983),WPNR (1984)
5715, p. 631-634; M.W.C. Feteris, ‘Vergrijzing en verjonging per vonnis. Wijziging van geboorte-
datum bij Marokkanen’,WPNR (1985) 5752, p. 591-597, i.h.b. p. 593-595; H.U. Jessurun d’Oliveira,
‘Kromme rectificaties’, AA 1983 p. 663-673, i.h.b. p. 672-673.

92 Zie W.L.G. Lemaire, Nederlands internationaal privaatrecht (hoofdlijnen), Leiden: A.W. Sijthoff
1968, p. 312-313; Offerhaus (1918), p. 150, 154; Mulder (1947), p. 244; Kosters & Dubbink (1962),
p. 769-770.

93 Pitlo/Hidma & Rutgers (2004), nr. 61.
94 Zo ook Jessurun d’Oliveira, AA 1983, p. 673.
95 Zie bijv. Rb. Rotterdam 17 juni 1999, NIPR 1999, 301.



66 Kwalificatie van afzonderlijke bewijsvragen

bewezen feiten uit te gaan, dan wanneer de bewezenverklaring slechts steunt op de
onweersproken stellingen van een der partijen. Een voorbeeld biedt de in par. 2.2.4
besproken Johansson-zaak. In het tussenvonnis komt de vraag aan de orde of het
Zweedse vonnis tot het bewijs van vaderschap kan meewerken. De Rb. Haarlem
constateert vervolgens dat het Zweedse vonnis niet vermeldt wat de eiseres in deze
procedure heeft verklaard en evenmin of zij onder ede is gehoord. De bewezenverkla-
ring is bovendien op geen enkele wijze gemotiveerd. Gelet op deze gebreken weigert
de rechtbank aan het vonnis bewijskracht te ontlenen waarna de rechtbank besluit
om de zaak opnieuw te onderzoeken en wel naar ‘naar Nederlands procesrecht’.96

3.3.8 Bewijskracht van buitenlandse (straf)vonnissen

Thans nog een enkel woord over buitenlandse vonnissen in een strafzaak. Art. 161
Rv heeft betrekking op de bewijskracht van strafvonnissen. Ingevolge deze bepaling
kan een in een strafvonnis bewezen verklaard feit in een burgerlijk geding (onder
voorwaarden) als vaststaand worden aangenomen. Uit de verwijzing naar ‘Nederlandse’
in deze bepaling volgt dat dit voorschrift uitsluitend van toepassing is op interne (en
interregionale97) gevallen, en zich niet tevens uitstrekt tot strafrechtelijke procedures
in den vreemde.98 Dit betekent dat de bijzondere (bewijskracht)regel van art. 161
Rv alleen geldt voor Nederlandse, en niet voor buitenlandse strafvonnissen.99

Voorzover in een buitenlandse strafprocedure een beslissing wordt genomen die
het materiële geschil van partijen raakt, heeft die beslissing dus alleen vrije bewijs-
kracht. Degene die zich op het strafvonnis beroept, zal alsnog de bewijslast moeten
dragen van de in het strafvonnis bewezen verklaarde feit(en). Het lijkt wel denkbaar
dat de rechter aan zo’n vonnis bepaalde vermoedens ontleent en vooralsnog uitgaat
van de juistheid van de daarin vastgestelde feiten.

3.3.9 Openlegging van boeken, bescheiden en geschriften

Art. 162 Rv kent aan de rechter de bevoegdheid toe om op verzoek of ambtshalve
bij tussenvonnis aan een partij de openlegging te bevelen van boeken of bescheiden
die zij ‘ingevolge de wet’100 moet houden en die van belang zijn voor de uitkomst
van het geding. Het derde lid kent een soortgelijke regel voor een geding betreffende
een jaarrekening, zij het dat de rechter aan de naleving van het bevel tot openlegging
een dwangsom kan verbinden.

96 Zie Rb. Haarlem 15 november 1966, NJ 1967, 195.
97 Zie HR 14 januari 1994, NJ 1994, 403, m.nt. WHS onder NJ 1994, 404.
98 Zie Burgerlijke Rechtsvordering, Rutgers, art. 161 Rv, aant. 1; Burgerlijke Rechtsvordering, Rutgers,

art. 188 Rv oud, aant. 1.
99 Zie ook Rb. Breda 18 januari 1994, geciteerd in Hof ’s-Hertogenbosch 5 november 1997, NIPR

1998, 223 en Kosters-Dubbink (1962), p. 777. Zie overigens over de bewijskracht van arbitrale
vonnissen Rb. Alkmaar 22 augustus 1985, NIPR 1986, 207.

100 Een dergelijke wettelijke verplichting vloeit onder meer voort uit art. 2:10 BW en art. 3:15a BW.
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Gaat het hier om een kwestie van materieel of formeel bewijsrecht? Naar mijn
mening lijdt het geen twijfel dat art. 162 Rv een voorschrift van formeel bewijsrecht
is.101 Deze bepaling vormt een onderdeel van de bepalingen in het Nederlandse
procesrecht die betrekking hebben op processuele inlichtingen- en mededelingsplichten.
Indien bijv. een rechter overgaat tot het ambtshalve bevelen van een openlegging,
dan komt deze bepaling feitelijk op één lijn te staan met de algemene inlichtingen-
plicht, zoals geformuleerd in art. 22 Rv. Daarmee is art. 162 Rv goeddeels een lex
specialis van art. 22 Rv.102 In de literatuur wordt voorts erop gewezen dat bij art.
162 Rv het initiatief vooral bij de rechter ligt, en daarmee sterk is gericht op de
informatieverschaffing ten behoeve van de ‘instructie van de zaak’.103 Als typische
formele proceshandeling is deze bewijskwestie processueel van karakter. Bij de
toepasselijkheid van art. 162 Rv is van belang waar de boeken of bescheiden zich
bevinden.104 Zodra zich in Nederland boeken of bescheiden bevinden, is de Neder-
landse rechter op basis van art. 162 Rv bevoegd om openlegging van de in Nederland
aanwezige bewijsstukken te bevelen. Dat de lex causae een dergelijke maatregel niet
toelaat, is niet van belang.105 Richt het bevel zich echter op de in het buitenland
aanwezige stukken, dan ontstaat een probleem. De Nederlandse rechter zal wellicht
wel bevoegd zijn, doch het is niet zeker of een dergelijk bevel in het buitenland wel
effect kan sorteren. Het buitenlandse recht bepaalt immers óf het bevel ten uitvoer
kan worden gelegd. Om deze problemen te voorkomen, kunnen partijen zich beter
wenden tot de buitenlandse rechter.

3.3.10 Exhibitieplicht/inzagerecht

Over de kwalificatie van de ‘exhibitieplicht’ in het IPR-bewijsrecht is bijna geen
literatuur te vinden en ook de rechtspraak is schaars.106 Evenals het bevel van de
Nederlandse rechter tot openlegging van bewijsstukken (art. 162 Rv) moet ook art.
843a Rv gezien worden als een bepaling van formeel bewijsrecht.107 Het gaat hier
om een mededelingsplicht. Deze plicht ziet op ‘bepaalde bescheiden’ die tot bewijs
kunnen dienen en die zich onder de wederpartij of een andere persoon bevinden.108

Art. 843a Rv is in de rechtspraak (van de Hoge Raad) een aantal malen aan de orde
geweest in het kader van de uitvoering van buitenlandse ‘pre-trial discovery’-verzoe-
ken.109 In par. 6.9 zal hierop nader worden ingegaan. Een soortgelijke regeling als
art. 843a Rv geeft art. 843b Rv voor het geval een partij een bewijsmiddel heeft
verloren. Ook deze bepaling is mijns inziens formeelrechtelijk van aard.

101 Zie ook Kosters-Dubbink (1962), p. 520-521; Szászy (1967), p. 278-280.
102 Aldus Pitlo/Hidma & Rutgers (2004), nr. 67.
103 Aldus Kosters & Dubbink (1962), p. 520-521.
104 Zie Szászy (1967), p. 278-280, die de plaats van ligging van de documenten bepalend acht.
105 Aldus ook Hof Amsterdam 21 augustus 1986, NIPR 1986, 494; Offerhaus, (1967), p. 231-232.
106 Zie hierover kort Kosters & Dubbink (1962), p. 118; Offerhaus (1918), p. 88, 89.
107 Aldus Rb. Rotterdam 19 mei 2004, NJF 2004, 526.
108 Zie over de exhibitieplicht Pitlo/Hidma & Rutgers (2004), nr. 68.
109 Waaronder HR 18 februari 2000, NJ 2001, 259, m.nt. PV, News International c.s./ABN/AMRO.
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Het bovenstaande betekent dat het Nederlandse recht bepaalt of partijen over en
weer aanspraak kunnen maken op bewijsstukken waarover zij zelf niet, maar de
wederpartij wel beschikt. Dit geldt ook voor vragen omtrent de wijze waarop inzage,
een afschrift of een uittreksel zal worden verschaft. Verreweg het belangrijkste element
is de omvang van de exhibitieplicht en daarmee van het toepassingsgebied van art.
843a en 843b Rv. Hierbij rijst de vraag wíe recht heeft op afgifte en tegenover wíe
de exhibitieplicht kan worden ingezet. Voor al deze vragen geldt mijns inziens de
lex fori.

Overigens geldt de exhibitieplicht volgens art. 843a lid 3 Rv niet, indien degene
die de bescheiden onder zich heeft, uit hoofde van zijn ambt, beroep, of betrekking
tot geheimhouding is verplicht, en de bescheiden uitsluitend uit dien hoofde onder
zijn berusting heeft. Eenzelfde uitzondering is in art. 843b Rv voor de verloren gegane
bewijsmiddelen opgenomen. In dat geval kan degene tegen wie de vordering is gericht,
een beroep doen op een zgn. professioneel verschoningsrecht, zie art. 165 lid 2 onder b
Rv. Het verschoningsrecht wordt behandeld in par. 3.4.4.

3.4 Het getuigenbewijs

3.4.1 Inleiding

Voor het IPR-bewijsrecht rijzen bij het getuigenbewijs vooral vragen ten aanzien van
de getuigplicht, de bekwaamheid om te getuigen en het verschoningsrecht. Reeds
behandeld zijn de toelating en de rechtskracht van het (getuigen)bewijs. Volstaan kan
worden met een verwijzing naar de par. 3.2.5 en 3.2.6, die van overeenkomstige
toepassing zijn. In dit verband verdient nog vermelding dat het Nederlandse bewijsrecht
in art. 164 Rv voorziet in een bijzondere bepaling over de toelating en bewijskracht
van de verklaring van een partijgetuige.

3.4.2 De algemene getuigplicht

Moet de getuigplicht (art. 165 lid 1 Rv) worden beschouwd als een vraag van formeel
bewijsrecht of juist een van materieel bewijsrecht? Naar mijn mening is de getuigplicht
een vraag van formeel bewijsrecht. De getuigplicht heeft geen invloed op de eindbeslis-
sing van de rechter en is niet materieelrechtelijk van aard. Voorts heeft art. 165 lid
1 Rv een publiekrechtelijk karakter. De getuigplicht moet worden gezien als een
‘verplichting, die berust op het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid
in rechte aan het licht komt ten dienste van een goede rechtsbedeling en rechtsbescher-
ming’.110 De algemene getuigplicht vormt daarmee een publiekrechtelijke plicht
ofwel een burgerplicht van openbare orde.111 Slechts in bijzondere gevallen kan

110 Zie bijv. HR 19 september 2003, NJ 2005, 454, m.nt. DA, Van Hulst/Van Eeuwijk en De Staat.
111 Zie Pitlo/Hidma & Rutgers (2004), nr. 75; Burgerlijke Rechtsvordering, Rutgers, art. 165 Rv, aant. 2.
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op dit uitgangspunt een uitzondering worden gemaakt, bijv. als sprake is van verhinde-
ring wegens ziekte (art. 175 Rv).

Concluderend geldt dat de getuigplicht beheerst wordt door de lex fori.112 Art.
165 lid 1 Rv heeft werking in alle civielrechtelijke procedures en dit ongeacht de
nationaliteit en de woonplaats van de getuigen. Nederlands bewijsrecht geldt ook voor
eventuele sancties en dwangmaatregelen bij schending van deze plicht, zoals de
gijzeling van een weigerachtige getuige (vgl. art. 173 Rv).

3.4.3 De bekwaamheid om te getuigen

Hoewel het Nederlandse bewijsrecht sinds 1988 geen regeling aangaande de onbe-
kwaamheid van getuigen meer kent, is deze bewijsvraag in internationale gevallen
nog steeds van belang, indien het buitenlandse recht wél een dergelijke regeling bevat
en de getuige daarop een beroep doet. Een voorbeeld ter verduidelijking. Stel in een
echtscheidingszaak van een Frans echtpaar dat voor de Nederlandse rechter dient,
is Frans recht toepasselijk. Kan in een dergelijke procedure met succes een beroep
worden gedaan op art. 205 lid 2 Nouveau Code de Procédure (NCPC)?113 Deze
bepaling acht de kinderen van de echtgenoten onbekwaam om in echtscheidingsproce-
dure als getuige op te treden.

De rechtspraak komt bij de kwalificatie van deze bewijskwestie tot verschillende
uitkomsten. Zo heeft de Rb. Arnhem geoordeeld dat de vraag of een materiële proces-
partij en diens echtgenote in een procedure als getuige konden worden gehoord, ‘in
beginsel (dient) te worden beantwoord aan de hand van het recht, dat ook de door
gedaagde te bewijzen nadere overeenkomst beheerst’. Uiteindelijk komt de rechtbank
echter uit op Nederlands recht, waarbij de rechtbank refereert naar de bijzondere status
van art. 1947 BW oud als onderdeel van de Nederlandse openbare orde.114 In weer
andere gevallen wordt betekenis toegekend aan de lex causae en is voor de toepassing
van art. 1947 BW oud geen plaats.115 Ten slotte heeft de Rb. Maastricht in een
uitspraak de onbekwaamheid gekwalificeerd als een onderwerp van formeel bewijs-
recht, zonder overigens aan te geven waarom deze kwalificatie de juiste is.116

Een blik op de internationale regelingen helpt ook niet verder. Zo knoopt de
Resolutie van het Institut de Droit International van 1877 in art. 3 vast aan de lex
causae. In de (andere) Resolutie van 1947 over het IPR-bewijsrecht vindt men geen
bepaling over de bekwaamheid. Dit geldt ook voor art. 20 Benelux Eenvormige Wet

112 Aldus ook Nigg (1999), p. 189, 190; Huet (1965), p. 320 (nr 320); Szászy (1967), p. 265; Coester-
Waltjen (1983), p. 388 (nr. 539) en Koster-Dubbink (1962), p. 525 die hierover een enkel woord
wijdt.

113 Zie over art 205 lid 2 NCPC nader Nagel & Bajons (2003), p. 167 e.v. (Frankreich).
114 Rb. Arnhem 17 januari 1983, NIPR 1983, 353.
115 Zie Rb. Maastricht 31 oktober 1985, NIPR 1986, 232. Zie ook Rb. Arnhem 18 november 1982,

NIPR 1983, 244 waarin de kwalificatiebeslissing wordt omzeild met behulp van een antikies-
redenering.

116 Rb Maastricht 7 mei 1925, NJ 1926, 672. Zie ook Rb. Dordrecht 5 juni 1954, NJ 1955, 71, AK
9146 (D 6).
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1969. In beide regelingen is op deze kwestie dus de hoofdregel van de lex fori toepas-
selijk.117

Over de vraag of de bekwaamheid om te getuigen een kwestie van formeel of
materieel bewijsrecht is, is in de rechtspraktijk dus geen unaniem antwoord te vinden.
Ook in de literatuur heerst verdeeldheid.118 Dit hangt ermee samen dat de bekwaam-
heid om te getuigen vaak wordt gezien als een probleem vallend onder de bewijstoela-
ting. Immers, indien een getuige onbekwaam wordt geacht, kan de mogelijke getuigen-
verklaring niet aan het bewijs meewerken. Het gevolg is dat het getuigenbewijs niet
wordt toegelaten, wat van invloed kan zijn op de eindbeslissing van de rechter. Een
strikte toepassing van de ordinatoria-decisoria litis-leer zou dan leiden tot een mate-
rieelrechtelijke kwalificatie.

Aan de andere kant wordt de onbekwaamheid gezien als een vraag die nauw
samenhangt met de wijze waarop getuigenbewijs moet worden geleverd. Als element
van de formele bewijslevering zou deze bewijskwestie eerder behoren tot het formeel
bewijsrecht.

Naar mijn mening kan niet gesteld worden dat deze bewijsvraag nauw samenhangt
met het materiële recht of de materiële rechtsverhouding van partijen. Afgezien van
het mogelijke effect daarvan op de einduitkomst van het geschil, strekt deze regeling
niet ertoe om de bewijspositie van partijen te verlichten of te verzwaren. Dit in
tegenstelling tot de overige materiële bewijsvragen zoals de bewijstoelating, bewijsver-
moedens en bewijslast. Nigg stelt dat het doel om bepaalde groepen personen van
de getuigplicht uit te sluiten vooral gelegen kan zijn in de geloofwaardigheid van de
getuigen en de betrouwbaarheid van de door hen af te leggen verklaring.119 Deze
bewijsvraag speelt een rol in de bescherming van het publieke belang dat de bewijsvoe-
ring voldoet aan de daaraan gestelde eisen van betrouwbaarheid. Nigg merkt hierover
op dat op basis van het karakter van deze bewijsvraag de neiging kan ontstaan om
de bekwaamheid van getuigen onder het formeel bewijsrecht te kwalificeren. Mijns
inziens is deze constatering juist. Het motief om bepaalde getuigen onbekwaam te
achten en daarmee van de getuigplicht te ontheffen, hangt samen met het publieke
of processuele belang dat de bewijsvoering voldoet aan de daaraan gestelde eisen van
betrouwbaarheid. Het betreft hier dan ook eerder een vraag van formeel bewijsrecht
dan een vraag van materieel bewijsrecht.

Nigg acht bovenstaande conclusie echter onjuist, indien sprake is van speciale bewijs-
regels over de bekwaamheid van getuigen, zoals het hierboven genoemde art. 205

117 Deze hoofdregel is in de Resolutie van 1947 in art. 1 neergelegd: ‘La preuve en matière de droit
privé est administrée suivant la procédure de la lex fori’. Art. 20 lid 1 Benelux Eenvormige Wet
1969 luidt als volgt: ‘Behoudens de navolgende uitzonderingen moet voor de Nederlandse rechter
het bewijs overeenkomstig de Nederlandse wet geleverd worden (…)’.

118 Voor de lex fori: Offerhaus (1918), p. 110; Sluyters (1971), p. 105; dezelfde, ‘Evidence in the
Conflict of Laws’, NTIR 1966, p. 385; Nigg (1999), p. 184. Voor de lex causae: Kosters-Dubbink
(1962), p. 528; Szászy (1967), p. 266 (in combinatie met de lex fori).

119 Nigg (1999), p. 183. Zie ook Rb. Dordrecht 5 juni 1954, NJ 1975, 71.
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lid 2 NCPC. Dit in verband met mogelijke materieelrechtelijke overwegingen (bijv.
de bescherming van de familiale relatie) die aan dergelijke regels ten grondslag
liggen.120

Naar mijn mening treden echter bij de toepassing van de lex causae op de be-
kwaamheid onherroepelijk problemen op. Ik kom hierbij terug op het hierboven
gegeven voorbeeld van art. 205 NCPC en de bekwaamheid van kinderen als getuige
in echtscheidingszaken. Stel, dat art. 205 lid 2 NCPC in een Nederlandse procedure
toepasselijk zou zijn, zoals door Nigg wordt bepleit, dan geldt enerzijds naar Neder-
lands recht de getuigplicht (zie par. 3.4.2), maar is anderzijds de getuige op basis van
het Franse recht onbekwaam om te getuigen! Een nog hachelijkere situatie ontstaat
indien men daarnaast de Nederlandse regeling aangaande het verschoningsrecht in
ogenschouw neemt. Niet ondenkbaar is dan dat de getuige zowel een beroep toekomt
op art. 205 NCPC als op het Nederlandse art. 165 lid 2 sub a Rv jo. art. 284 lid 3
Rv op grond waarvan kinderen van de echtgenoten in echtscheidingszaken zich kunnen
verschonen (!)

Het komt mij dan ook voor de in tal van bijzondere wetten neergelegde (speciale)
bewijslastregels omtrent de bekwaamheid te getuigen, te kwalificeren tot het formeel
bewijsrecht. Dit om eventuele coördinatieproblemen zoals hierboven omschreven,
te vermijden.

3.4.4 Het verschoningsrecht

Valt het verschoningsrecht onder het formeel of onder het materieel bewijsrecht? Is
het verschoningsrecht een vorm van bewijsbeperking, omdat de verschoningsgerechtig-
de kan afzien van het afleggen van een getuigenverklaring? Of betreft het een bewijs-
kwestie die nauw samenhangt met de voorschriften van formele bewijslevering?

Als uitgangspunt geldt dat het verschoningsrecht ertoe strekt om voor bepaalde
categorieën van personen een uitzondering te maken op de hoofdregel van de plicht
tot getuigen (art. 165 lid 1 Rv). Deze personen kunnen worden opgeroepen om als
getuigen te verschijnen, maar zijn vrij om zich van de getuigplicht te verschonen.
Het verschoningsrecht beslaat echter een veelvoud van vormen die van geheel verschil-
lende aard zijn. Zo kent art. 165 tweede lid en onder a Rv een verschoningsrecht toe
aan een bepaalde categorie personen op grond van een familierelatie met een van de
partijen. De wetgever heeft met dit verschoningsrecht een publiek belang willen
beschermen, te weten de erkenning van een maatschappelijke waarde van de familie-
relatie en daarnaast het besparen van een gewetensconflict doordat getuigen in een
conflict van plichten worden gebracht.121 Dit verschoningsrecht treedt overigens
niet van rechtswege in; de getuige moet er een beroep op doen.

Een weer andere vorm van verschoningsrecht betreft het functionele of professione-
le verschoningsrecht (art. 165 lid 2 onder b Rv). Het gaat hier om getuigen die uit
hoofde van hun ambt, beroep, of betrekking verplicht zijn tot geheimhouding. Deze

120 Nigg (1999), p. 186. Zie tevens Sluyters (1971), p. 105 en m.i. ook bij Offerhaus (1918), p. 111.
121 Zie de Conclusie van Advocaat-Generaal Langemeijer voor HR 8 mei 1998, NJ 1998, 606.
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‘zwijgbevoegdheid’ heeft een andere strekking dan bij het familiale verschoningsrecht.
Hier ligt de nadruk op het publieke belang dat een ieder zich vrijelijk en zonder vrees
voor openbaarmaking om bijstand en advies tot de vertrouwenspersonen moet kunnen
wenden. Het eveneens publieke belang dat in een proces de materiële waarheid aan
het licht komt, moet wijken voor dit belang.122 Dit verschoningsrecht onderscheidt
zich verder doordat het in de reikwijdte is geclausuleerd; voor het kunnen aannemen
van een verschoningsrecht is het bestaan van een geheimhoudingsplicht een voorwaar-
de, en moet het gaan om ‘hetgeen hun (degenen die een beroep kunnen doen op een
professioneel verschoningsrecht,BJK) in die hoedanigheid is toevertrouwd’. Een derde
vorm van een verschoningsrecht wordt toegekend aan de getuige die door het afleggen
van een getuigenverklaring zichzelf of zijn naaste familieleden aan een gevaar van
een strafrechtelijke veroordeling blootstelt (art. 165 lid 3 Rv).

Gelet op de ‘uitsluiting’ van de getuigenverklaring door het inroepen van een verscho-
ningsrecht, zou verdedigd kunnen worden dat het verschoningsrecht nauw samenhangt
met de bewijstoelating. Het verschoningsrecht heeft daarmee invloed op de uitkomst
van de procedure en moet daarom als litis decisorium gelden.

Coester-Waltjen meent echter dat het verschoningsrecht anders moet worden
behandeld dan de overige bewijsbeperkende voorschriften.123 Het verschoningsrecht
moet anders behandeld worden, omdat de bewijsuitsluiting niet zozeer zijn grond heeft
in materieelrechtelijke overwegingen, maar in andere (publiekrechtelijke) gronden.
Het gaat hier om de bescherming van publieke belangen, zoals de privé- of beroepsfeer
van de verschoningsgerechtigden. De beperking van de bewijsmogelijkheden die
daarbij optreedt, moet gezien worden als een neveneffect dat bij de rechtsaanwijzing
geen beslissende rol speelt. Zo bezien gaat het bij de Nederlandse bepaling inzake
het verschoningsrecht niet om een aspect van materieel bewijsrecht, maar eerder van
formeel bewijsrecht.

Op dezelfde gronden als Coester-Waltjen ben ik van mening dat het bij het
verschoningsrecht gaat om een vraag van formeel bewijsrecht.124 De bepaling over
het verschoningsrecht vormt een onderdeel van de bewijsregels die betrekking hebben
op de wijze waarop getuigen moeten worden gehoord en is daarmee sterk formeelrech-
telijk van aard. Daarnaast is art. 165 lid 2 en 3 Rv gericht op de bescherming van
bepaalde publieke belangen, en strekt het er niet toe het bewijs van een rechtsfeit te
verzwaren, uit te sluiten of te vergemakkelijken.

Een formeelrechtelijke kwalificatie betekent dat de Nederlandse rechter in ieder
in Nederland aanhangig gemaakte procedure art. 165 lid 2 en 3 Rv moet toepassen.
Hij behoeft niet over te gaan tot de erkenning van een buitenlands verschoningsrecht,
indien dat verschoningsrecht onbekend is in het Nederlandse recht.

122 HR 1 maart 1985, NJ 1986, 173, zie over het verschoningsrecht: Pitlo/Hidma & Rutgers (2004),
nr. 76 e.v.

123 Coester-Waltjen (1983), p. 402 e.v. (nr. 562 e.v.).
124 Zie ook Huet (1965), p. 333 (nr. 279); Offerhaus (1918), p. 114, 115; Nigg (1999), p. 192. Anders

m.i. Szászy (1967), p. 290 die cumulatief wil aanknopen aan de lex causae en de lex loci actus.
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Bovenstaand standpunt dat op het verschoningsrecht het Nederlandse bewijsrecht
toepasselijk is, is overigens niet onomstreden. Zo is Sluyters van mening dat de
toepassing van de lex fori in strijd kan komen met het vertrouwen van de getuige
in de toepassing van een bepaalde wet.125 Een voorbeeld ter verduidelijking. Stel,
een Duitse producent van machineonderdelen wordt in Nederland gehoord als getuige
in een in Nederland lopende octrooizaak. Naar Nederlands recht kan de Duitse fabri-
kant geen beroep doen op een spreekverbod, maar naar Duits recht wél. Zie in dit
verband § 383, Abs. 1, nr. 6 en § 384, nr. 3 ZPO. Deze bepaling kent een ruim
professioneel verschoningsrecht toe ter bescherming van productie- en bedrijfsprocessen
(‘Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse’).

Sluyters meent dat in een dergelijk geval er goede gronden bestaan om het Duitse
recht of verbod in een Nederlandse procedure te erkennen. De informatie die op basis
van deze bepaling in vertrouwen aan een fabrikant is onthuld, zou niet geopenbaard
moeten worden om de enkele reden dat de functionaris later in een andere jurisdictie
wordt gehoord.126 Hoe juist deze visie ook is, toch ontstaat mijns inziens een prak-
tisch probleem. Op welk recht berust namelijk het vertrouwen van de getuige? Dit
is niet altijd de lex causae. Ook de wet van het land waar de verschoningsgerechtigde
zijn confidentiële functie uitoefent, kan relevant zijn. Maar wat als dit land verschilt
van het land waar de informatie is onthuld? In dat geval kan het vertrouwen ook
gevestigd zijn op het recht van dit land. Of zou niet eerder het vertrouwen berusten
op het nationale recht van de verschoningsgerechtigde?127

Naar mijn mening is het verschoningsrecht een bewijskwestie van formeel bewijs-
recht, waarop de lex fori toepasselijk is. Dit betekent dat een buitenlands verschonings-
recht dat in het Nederlandse recht onbekend is, in beginsel niet kan worden erkend.
De Duitse getuige kan in de Nederlandse procedure dus geen beroep doen op het
Duitse spreekverbod wat betekent dat voor hem in beginsel de getuigplicht geldt.
Teneinde een gewetensconflict van de getuige te vermijden, kan de Nederlandse rechter
echter naar mijn mening ertoe overgaan om in een geval waar de getuige een beroep
doet op het spreekverbod en het bestaan van dit spreekverbod aannemelijk maakt,
geen sancties te verbinden aan de overtreding van de getuigplicht.128

In de Nederlandse rechtspraak hebben zich maar weinig gevallen voorgedaan waarin
de Nederlandse rechter geconfronteerd werd met de erkenning van een in de buiten-
landse wetgeving opgenomen (professioneel) verschoningsrecht.

125 Sluyters (1971), p. 106. Zie ook Kosters & Dubbink (1962), p. 531.
126 Sluyters (1971), p. 106.
127 Sluyters gaat zelf uit van de wet van het land waar de verschoningsgerechtigde zijn confidentiële

functie uitoefent. Evenzo Kosters & Dubbink (1962), p. 531. Hieraan kleeft echter een sterk bezwaar.
Zo stelt Nigg – m.i. terecht – dat wanneer men tot het oordeel komt dat een verschoningsrecht een
uitvloeisel vormt van een in het buitenlandse recht opgenomen geheimhoudingsplicht, alleen dit
buitenlandse recht voor toepassing in aanmerking komt ‘und nicht dasjenige, unter welchem ein
Zeuge seine Arbeit verrichtet. Ein enger Zusammenhang zwischen dem materiellen Recht und der
dazugehöriger Ordnung der Zeugnisverweigerungsrechte lässt sich nicht ausmachen’.

128 Zie in dezelfde zin Coester-Waltjen (1983), p. 419 (nr. 592).
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Het enige mij bekende geschil betreft een geding tussen twee Duitse partijen dat
voor het Landgericht Berlijn diende.129 In deze zaak verzoekt het Landgericht Berlijn
bij rogatoire commissie het Kantongerecht te Haarlem om een in Haarlem woonachtige
bankier als getuige te horen. De Nederlandse bankier beroept zich vervolgens op een
professioneel verschoningsrecht dat wel in het Duitse recht (§ 383 lid 1, nr. 5 ZPO),
maar niet in Nederland in de wetgeving voorkomt. De Kantonrechter overweegt als
volgt:

‘O. dat de lex causae, zonder eenigen twijfel is de Duitsche Wet, terwijl Wij daarentegen
als de lex loci actus aannemen de Nederlandsche wetgeving; dat de toepasselijkheid van
de lex causae dus van het Duitsche recht, Ons niet aannemelijk voorkomt; overwegende
toch, dat wij als vaststaande aannemen, dat de getuige als in Nederland gevestigde bankier
van Nederlandsche nationaliteit, in Nederland zijn bemiddeling heeft verleend bij het
totstandkomen van financieele transacties, waarbij de eischers als opdrachtgevers betrokken
waren en dat Ons niet aannemelijk voorkomt, dat het eventuele recht van den bankier om
zich te verschoonen, alleen afhankelijk zou zijn van de toevallige omstandigheid, dat in
een procedure van zijn cliënt met een willekeurige derde wellicht vreemd recht toepasselijk
zou zijn; O, dat het verschooningsrecht is een recht ten behoeve van den getuige geschapen
(…), dat het wordt beschouwd als van hooger belang dan dat der procesvoerende partijen
(…), dat ook dit ertoe leidt om eerder aan te nemen, dat het verschoningsrecht wordt bepaald
door het recht, hetwelk beheerscht de handeling waaraan de getuige heeft deelgenomen
in de hoedanigheid, waarop hij zich ter staving van zijn verschoningsrecht beroept (…).’130

De laatste overweging moet kennelijk zo gelezen worden dat er voor een buitenlands
verschoningsrecht of verbod geen plaats is in een Nederlandse procedure. Een dergelijk
verbod of recht berust vooral op een (rechts)politieke afweging van de wetgever van
publieke belangen en is daarmee ‘van hooger belang dan dat der procesvoerende
partijen.’ Gelet op de aard van deze bewijsvraag dient hierop dan ook altijd Nederlands
recht (als ‘lex loci actus’) toepasselijk te zijn. Dat dit getuigenverhoor in opdracht
van de buitenlandse rechter plaatsvindt en deze laatste uiteindelijk moet oordelen over
de bewijskracht van dit verhoor, doet daaraan niet af. In de door de getuige ingestelde
cassatie bij de Hoge Raad werd op de vraag naar het toepasselijke bewijsrecht niet
meer teruggekomen.

3.5 Deskundigenonderzoek, plaatsopneming, voorlopige bewijsverrichtingen
en resterende bewijskwesties

Wat betreft het deskundigenonderzoek en de gerechtelijke plaatsopneming zijn op
de toelaatbaarheid en bewijskracht daarvan, par. 3.2.5 en 3.2.6 van overeenkomstige
toepassing. In par. 3.2.5 en 3.2.6 wordt de bewijskracht en de toelaatbaarheid van
bewijskwesties onderworpen aan de lex causae. Dit betekent dat op de toelaatbaarheid

129 HR 28 maart 1938, NJ 1938, 122, m.nt. PS.
130 Ktg. Haarlem (datum en rek. nr. onbekend), geciteerd bij HR 28 maart 1938,NJ 1938, 122, m.nt. PS.
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en de bewijskracht van een deskundigenonderzoek of een gerechtelijke plaatsopneming
dus de lex causae beslissend is. Dit geldt echter naar mijn mening niet voor de
voorlopige bewijsverrichtingen (zoals een voorlopig getuigenverhoor). Op de voor-
lopige bewijsverrichtingen is mijns inziens de lex fori in zijn geheel toepasselijk. Dit
geldt ook voor de materieelrechtelijke vragen, zoals de toelaatbaarheid en de bewijs-
waarde van een voorlopige bewijsverrichting. Het gaat hier immers om voorlopige
voorzieningen die in elke Nederlandse procedure kunnen worden gevraagd.131

De resterende bewijskwesties behoren tot het formeel bewijsrecht waarop Neder-
lands recht toepasselijk is. Het betreffen hier de formele kwesties aangaande het
getuigenverhoor, deskundigenonderzoek en de plaatsopneming (art. 166-185, art. 194-
200 en art. 201 Rv.). Bij deze bewijsvragen gaat het hoofdzakelijk om de formele
wijze waarop het bewijs in de procedure moet worden geleverd, en door de rechter
wordt vastgelegd.

3.6 Conclusie

Uit het bovenstaande blijkt dat in het overgrote deel van de gevallen de kwalificatie
van de individuele bewijsvoorschriften uit het Nederlandse bewijsrecht tot weinig
problemen aanleiding geeft. Tussen het formele en het materiële bewijsrecht bestaat
een duidelijke lijn, en de heersende conflictregel van de ordinatoria-decisoria litis-leer
kan hierop onverkort worden toegepast.

In een aantal gevallen, zoals het onrechtmatig verkregen bewijs en het schriftelijk
bewijs, zijn afzonderlijke en genuanceerde conflictregels opgesteld. Zo blijkt bij de
bespreking van het onrechtmatig verkregen bewijs dat het hier gaat om een leerstuk
sui generis, dat uiteenvalt in meerdere elementen (onrechtmatigheid van de verkrijging
en bewijstoelating). Dit leidt ertoe dat dit vraagstuk zich niet eenvoudig onder één
conflictregel laat brengen. Ook het schriftelijk bewijs en meer in het bijzonder de
bewijskracht van akten, vormt een op zichzelf staand vraagstuk. Hier speelt het
vertrouwen van partijen in het (vreemde) recht een belangrijke rol. Dit rechtvaardigt
een uitzondering op de hoofdregel dat de lex causae toepasselijk is op de bewijskracht
van bewijsmiddelen.

131 Zie Rb. Amsterdam 6 februari 1969, NJ 1969, 369, AK 5500 (rubriek D 6).





4 Enkele bijzondere conflictregels van
IPR-bewijsrecht

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat een aantal ‘specifieke’ conflictregels centraal. Deze conflictregels
zijn in hun reikwijdte beperkt tot de rechtsaanwijzing van enkele bewijskwesties, en
regelen niet alle aspecten van het IPR-bewijsrecht.1

De eerste conflictregel heeft betrekking op overeenkomsten en is neergelegd in
het Europese Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit
overeenkomst (hierna: EVO). Artikel 14 van dit Verdrag geeft een bepaling voor
bewijskwesties. De Nederlandse rechter moet art. 14 EVO in elk voor hem aanhangig
gemaakt geschil over een internationale overeenkomst toepassen, indien in dit geschil
een bewijskwestie speelt. Dit volgt uit art. 2 EVO dat aan het verdrag een universeel
formeel toepassingsgebied geeft. Ervan uitgaande dat het geschil onder het materiële
toepassingsgebied van art. 1 EVO valt, treedt art. 14 EVO op het terrein van ‘verbinte-
nissen uit overeenkomst’ daarmee in de plaats van het commune Nederlandse IPR-
bewijsrecht. In par. 4.2 zal art. 14 EVO worden besproken. Daarin zal tevens kort
de aandacht worden gevestigd op het voorstel voor een verordening inzake het recht
dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst dat de Europese Commissie
op 15 december 2005 bij de Raad en het Europees Parlement heeft ingediend (hierna:
Voorstel Rome I).2 Op 21 november 2007 heeft het Europees Parlement advies
uitgebracht over het voorstel.3 Dit voorstel dient ertoe om het EVO te herzien en
om te zetten in een verordening. De rechtsbasis voor deze omzetting vormt art. 65
EG.

De tweede conflictregel die in dit hoofdstuk centraal staat, heeft betrekking op
niet-contractuele verbintenissen, zoals verbintenissen uit onrechtmatige daad of uit
ongerechtvaardigde verrijking. Op dit terrein is de Verordening betreffende het recht
dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II) van 11 juli 2007

1 Zie (bijv.): art. 1 sub 6 Internationaal Verdrag nopens de beperking van de aansprakelijkheid van
eigenaren van zeeschepen van 10 oktober 1957, Trb. 1958, 46; art. 4 en 14 Verdrag inzake beperking
aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen van 19 november 1976, Trb. 1980, 23; art. 7 lid 6
onder h Wet IPR zee-, binnenvaart- en luchtrecht.

2 ‘Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het recht dat van
toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)’, COM (2005) 650 def.

3 Op 21 november 2007 heeft het Europees Parlement advies uitgebracht over het voorstel, ‘Verslag
over het Voorstel Rome I’, A6-0450/2007.
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van belang.4 De totstandkoming van de verordening gaat terug op een Voorstel voor
een Verordening Rome II dat de Europese Commissie in 2003 heeft ingediend.5 Dit
voorstel heeft de medebeslissingsprocedure doorlopen (vgl. art. 251 EG). Nadat de
Raad in 2006 een gemeenschappelijk standpunt met betrekking tot de aanneming van
een verordening had uitgebracht en het Europese Parlement daarop amendementen
had voorgesteld die de Raad vervolgens niet allemaal heeft overgenomen, is een
bemiddelingscomité opgesteld met het doel om overeenstemming tussen de Raad en
het Europese Parlement te bereiken over een gemeenschappelijke ontwerptekst.6

Uiteindelijk is op 11 juli 2007 de definitieve tekst vastgesteld en is de verordening
aangenomen. De verordening zal ingevolge art. 32 van deze verordening op 11 januari
2009 van toepassing worden. Evenals in het EVO is in de verordening een conflictregel
voor bewijskwesties opgenomen. In par. 4.3 zal deze conflictregel kort worden bespro-
ken.

Naast deze beide bepalingen van communautaire origine, zal in par. 4.4 een
commune conflictregel worden besproken. Deze conflictregel is opgenomen in het
Voorontwerp Algemene Bepalingen Wet Internationaal Privaatrecht.7 Het is vooral
art. 15 van dit Voorontwerp dat voor het IPR-bewijsrecht van belang is. Deze bepaling
is materieel van toepassing op alle rechtsverhoudingen en beoogt een codificatie te
geven van de verwijzingsregels zoals die in de rechtspraak in commune gevallen zijn
ontwikkeld. Het belang van art. 15 Voorontwerp wordt door het EVO en de verorde-
ning Rome II beperkt, in die zin dat wanneer het om een rechtsverhouding gaat die
binnen het materiële toepassingsgebied van het verdrag resp. de verordening valt, de
regeling van het verdrag resp. van de verordening voorgaat.

4.2 Overeenkomsten

4.2.1 Het EVO

De eerste regeling die relevant is voor bewijskwesties in internationaal verband betreft
het EVO. Dit Verdrag is voor Nederland in werking getreden op 1 september 1991.8

4 Verordening (EG) 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende
het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (“Rome II”), PbEG 2007, L 199/40.

5 ‘Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het recht
dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (“Rome II”)’, COM (2003) 427 def., zoals
gewijzigd bij gewijzigd voorstel, COM (2006) 83 def.

6 Zie voor het gemeenschappelijk standpunt, ‘Het Gemeenschappelijk standpunt (EG) nr. 22/2006
vastgesteld door de Raad op 25 september 2006 met het oog op de aanneming van de verordening
van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contrac-
tuele verbintenissen (“Rome II”)’, PbEG 2006, nr. C 289E/68.

7 Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht, Rapport aan de Minister van Justitie, Algemene
Bepalingen Wet internationaal privaatrecht, uitgebracht aan de Minister van Justitie, ’s-Gravenhage,
1 juni 2002 (hierna: Voorontwerp).

8 Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, met Protocol
en Gemeenschappelijke Verklaringen, Rome, 19 juni 1980, PbEG 1980, nr. L 266/1, Trb. 1980, 156.
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Het EVO is een verdrag dat in 1980 is gesloten tussen de toenmalige lidstaten van
de Europese Gemeenschap. Nadien zijn de nieuwe lidstaten tot het EVO toegetreden
door middel van de sluiting van afzonderlijke verdragen.9 In beginsel dient dit Verdrag
toegepast te worden indien het op een overeenkomst toepasselijke recht moet worden
vastgesteld. (art. 1 lid 1). Artikel 1 lid 1 bepaalt dat de bepalingen van het Verdrag
van toepassing zijn op ‘verbintenissen uit overeenkomsten’. In lid 2 t/m 4 van art. 1
worden vervolgens enige onderwerpen uitgesloten die buiten het materiële toepas-
singsgebied van het Verdrag vallen.

Titel II van het EVO vormt de kern van het Verdrag, bestaande uit de art. 3-14.
Daarin zijn de verwijzingsregels neergelegd. Sommige van deze conflictregels zijn
gericht op de aanwijzing van het toepasselijke recht op overeenkomsten. Deze conflict-
regels zijn neergelegd in art. 3, 4, 5, 6 en 12 EVO. Maar het EVO bevat niet alleen
regels met betrekking tot het toepasselijke recht op overeenkomsten. Ook voor andere,
nauw met het overeenkomstenrecht samenhangende onderwerpen voorziet het EVO
in uniforme regels. Voorbeelden daarvan zijn de bepalingen over de voorrangsregels
(art. 7), de materiële en formele geldigheid van een overeenkomst (art. 8 en 9),
handelingsonbekwaamheid (art. 11), subrogatie (art. 13) en bewijs (art. 14).

Bij het EVO hoort een tweetal protocollen op basis waarvan de mogelijkheid
bestaat om aan het HvJ EG prejudiciële vragen omtrent de interpretatie van het
Verdrag te stellen.10 Deze protocollen zijn op 1 augustus 2004 in werking getreden.11

Dit betekent dat vanaf deze datum de hoogste rechter van een verdragstaat waarvoor
de protocollen gelden, de bevoegdheid heeft om een prejudiciële vraag aan het HvJ
EG te stellen, indien hij dit noodzakelijk acht voor het wijzen van de uitspraak.12

4.2.2 Toepassing van het EVO op bewijskwesties

Het EVO geeft in art. 14 een regeling voor bewijskwesties. Het bevat regels betreffen-
de de wettelijke bewijsvermoedens en de bewijslastverdeling. Daarnaast geeft art. 14
een regeling over de middelen die tot het bewijs van overeenkomsten zijn toegelaten.
Aan beide onderwerpen wijdt deze bepaling een afzonderlijk lid. Art. 14 luidt als volgt:

‘1. Het recht dat ingevolge dit Verdrag de overeenkomst beheerst, is van toepassing voor
zover het ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst wettelijke vermoedens vestigt
of regels over de verdeling van de bewijslast bevat.
2. Rechtshandelingen kunnen worden bewezen door ieder middel dat is toegelaten door
het recht van de rechter of door een der in artikel 9 bedoelde rechtsstelsels volgens hetwelk

9 De laatste van deze toetredingsverdragen dateert van 14 april 2005 en heeft betrekking op de tien
op 1 mei 2004 tot de EU toegetreden lidstaten, PbEG 2005, C 169/1.

10 Eerste Protocol en Tweede Protocol van 19 december 1988 bij het EVO-Verdrag, Trb 1989, 49, 50.
11 Trb. 2004, 186, 187. De inwerkingtreding van beide Protocollen kon pas plaatsvinden na de ratificatie

van alle twaalf EVO-staten van het Tweede Protocol, waarin de interpretatiebevoegdheid aan het
HvJ EG is vastgelegd. Na de bekrachtiging van beide protocollen door België op 5 mei 2004 werd
aan het vereiste voor inwerkingtreding voldaan, en konden de Protocollen alsnog van kracht worden.

12 Art. 2 sub a en b Eerste Protocol bij het EVO.
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de rechtshandeling wat haar vorm betreft geldig is, voor zover dit middel van bewijsvoering
kan worden opgedragen door de rechter bij wie de zaak aanhangig is.’

Hoewel het EVO een bepaling bevat over bewijskwesties, sluit het verdrag toch in
algemene termen het bewijs en de rechtspleging van het materiële toepassingsgebied
uit. Dit is vastgelegd in art. 1 lid 2 onder h EVO. In het toelichtend Rapport op het
EVO (Rapport Giuliano/Lagarde) wordt deze uitsluiting gemotiveerd met een verwij-
zing naar de aanzienlijke verschillen die bestaan in de rechtsstelsels van de verdragslui-
tende Staten op dit gebied.13

Overwogen wordt dat de meeste stelsels van internationaal privaatrecht problemen
van bewijs als van procesrechtelijke aard kwalificeren en daarom onderwerpen aan
de lex fori.14 Op dit beginsel maken de IPR-stelsels een aantal uitzonderingen waar
het gaat om bewijsvragen die nauw samenhangen met de materiële rechtsverhouding
van partijen. Daaronder valt bijv. de bewijslastverdeling. Gesteld kan worden dat deze
bewijsvraag de subjectieve rechten van partijen nader preciseert en daarmee niet
afgesplitst kan worden van het recht dat de rechtsverhouding beheerst. Onzeker is
echter welke kwesties tot deze uitzonderingen gerekend moeten worden. Dit verschilt
van land tot land. Gelet op deze verschillen, wordt het niet verstandig geacht om de
‘verdragsuitlegger’ te binden aan een algemene regel die het gehele bewijs aan de
lex fori onderwerpt. Om deze reden is aan art. 14 EVO een beperkte reikwijdte
meegegeven en deze beperkt tot slechts bepaalde, specifieke problemen. De overige
bewijskwesties die niet in het Verdrag worden geregeld, worden van het materiële
toepassingsgebied uitgesloten:

‘Om geen enkele twijfel te laten bestaan over de vrijheid die de Staten ten aanzien van
de niet door het Verdrag bestreken onderwerpen behouden, sluit artikel 1, tweede lid, onder
h), het bewijs en de rechtspleging – behoudens artikel 14 – van het toepassingsgebied uit.’15

Voor de in art. 14 niet-geregelde onderwerpen is het EVO dus niet toepasselijk. In
dat geval zal men weer moeten terugvallen op de commune verwijzingsregels van
de aangezochte rechter. Wat Nederland betreft, betekent dit dan de toepassing van
de conflictregel die een onderscheid maakt tussen formeel en materieel bewijsrecht.16

4.2.3 Bewijslast en bewijsvermoedens

Het eerste lid van art. 14 EVO ziet op voorschriften die speciaal ten aanzien van
verbintenissen uit overeenkomst wettelijke vermoedens vestigen of de verdeling van
de bewijslast regelen. Deze regels zijn ‘in werkelijkheid materiële regels die (…)

13 Rapport betreffende het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeen-
komst, door M. Giuliano en P. Lagarde (hierna: Rapport Giuliano/Lagarde), PbEG 1980, nr. C-282,
p. 1-51, opgenomen in: Verbintenissenrecht, Vonken (e.a.), EVO, Algemeen, aant. 5.

14 Zie Rapport Giuliano/Lagarde, art. 1, aant. 9 en art. 14 (Inleiding).
15 Zie Rapport Giuliano/Lagarde, art. 14 (Inleiding).
16 Zie par. 2.2.3.
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bijdragen tot de precisering van de verbintenissen van partijen en die bijgevolg niet
kunnen worden afgesplitst van het recht dat de overeenkomst beheerst’.17 Deze voor-
schriften zijn volgens art. 14 lid 1 daarom als bestanddeel van de lex causae toepasse-
lijk.18 Daarmee is de conflictregel van art. 14 lid 1 EVO in overeenstemming met
de constante Nederlandse rechtspraak (zie par. 2.2.4).

Wel moeten de bovenstaande regels betrekking hebben op verbintenissen uit
overeenkomst. Dit is met zoveel woorden af te leiden uit de redactie van art. 14 lid 1.
Het eerste lid spreekt immers dat toepasselijk is het recht dat ingevolge het EVO de
overeenkomst beheerst ‘voor zover het ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst
(curs. BJK)’ bewijsvermoedens of regels van bewijslastverdeling vestigt. Het Rapport
Giuliano/Lagarde werpt enig licht op de reden van deze beperking. Zo moet volgens
de toelichting een onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten bewijsregels. Ten
eerste, bestaan er ‘regels over de verdeling van de bewijslast ten aanzien van verbinte-
nissen uit overeenkomst (…)’ die ‘(…) werkelijke materiële regels zijn’. Deze vallen
binnen art. 14 lid 1 EVO. Ten tweede, zijn er ‘regels betreffende de bewijslast die,
ook al worden zij soms als wettelijke vermoedens gekwalificeerd, duidelijk met het
procesrecht samenhangen’. Als voorbeeld van de laatste categorie bewijsregels noemt
het toelichtend Rapport het vermoeden dat bij niet-verschijning van een partij, de
stellingen van de wederpartij voor gegrond worden verklaard. Onder deze categorie
valt ook de bepaling dat de partij die niet ingaat op de door zijn wederpartij gestelde
feiten, deze feiten geacht wordt te erkennen. Dergelijke algemene bewijsregels vallen
buiten het toepassingsgebied van art. 14 lid 1 EVO. Deze regels zijn niet ‘ten aanzien
van verbintenissen uit overeenkomst’ opgesteld, maar hangen ‘duidelijk (samen) met
het procesrecht’.19 Daarom dienen deze regels niet door het op de overeenkomst
toepasselijke recht te worden beheerst.

Deze overweging in het Rapport werpt een vraag op. Wat bijv. te doen met de alge-
mene bewijslastregels, zoals art. 150 Rv. Valt deze bewijslastregel onder art. 14 lid 1?

Een strikte lezing van het Rapport Giuliano/Lagarde leidt tot een ontkennend
antwoord. Art. 150 Rv geldt immers niet specifiek voor verbintenissen uit overeen-
komst, maar is algemeen van aard. In de bewoordingen van het Rapport Giuliano/
Lagarde is bij art. 150 Rv dus sprake van een ‘regel betreffende de bewijslast die
(…) duidelijk met het procesrecht samenhangt’. Maar daarmee is mijns inziens nog
niet gesteld dat deze regel ‘niet door het op de overeenkomst toepasselijke recht (zou)
kunnen worden beheerst’. Art. 150 Rv is een regel van bewijslastverdeling die mate-
riële gevolgen heeft voor de rechtsverhouding van partijen.

Naar mijn mening is het in afwijking van de tekst van art. 14 lid 1 EVO niet nodig
dat een bewijslastregel specifiek betrekking heeft op verbintenissen uit overeenkomst,
om art. 14 lid 1 toepasselijk te laten zijn. Ook algemene bewijslastregels, zoals bijv.
art. 150 Rv, vallen onder art. 14 lid 1. Het Rapport Giuliano/Lagarde biedt ook ruimte

17 Zie Rapport Giuliano/Lagarde, art. 14, onder A.
18 Zie par. 2.2.3.
19 Zie Rapport Giuliano/Lagarde, art. 14, onder A.
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voor deze ruime uitleg. Zo citeert het Rapport bepaalde wetsbepalingen van het Franse
overeenkomstenrecht.20 Het Rapport noemt als voorbeeld van een bewijslastverdeling
die onder het eerste lid valt, art. 1147 Code Civil. Deze bepaling beperkt zich niet
tot de nakoming van verbintenissen uit overeenkomst, maar heeft een ruimer toepas-
singsgebied, namelijk dat van verbintenissen in het algemeen.21 Hieruit mag voor
het Nederlandse recht worden afgeleid, dat art. 14 lid 1 zich niet alleen uitstrekt tot
de specifieke bepalingen van bewijslastverdeling uit het Nederlandse overeenkomsten-
recht (vgl. art. 6:50, 6:58, 6:74 BW, etc.), maar ook tot algemene bewijslastregels
buiten het strikte overeenkomstenrecht, zoals de algemene regel van art. 150 Rv.

4.2.4 Bewijstoelating

Art. 14 lid 2 EVO bevat een regeling over de bewijstoelating. Het gaat bij deze
bewijskwestie om de vraag welke middelen tot het bewijs van rechtshandelingen zijn
toegelaten. Uitgangspunt in art. 14 lid 2 is dat de lex fori toepasselijk is op de bewijs-
toelating. Dit artikellid laat echter toe dat partijen ook gebruik kunnen maken van
bewijsmiddelen uit andere rechtsstelsels. Voor de vraag welke rechtsstelsels dit zijn,
verwijst de bepaling naar art. 9 EVO betreffende vormkwesties en de daarin genoemde
rechtsstelsels.

Volgens art. 9 lid 1 EVO is een overeenkomst naar de vorm geldig, indien de
overeenkomst geldig is volgens het recht dat de overeenkomst zelf beheerst of het
recht van de plaats waar de overeenkomst is gesloten (lex loci actus). De bepaling
van art. 9 lid 1 EVO geldt alleen voor het geval de personen tussen wie de overeen-
komst tot stand komt, ten tijde van de sluiting van de overeenkomst zich in eenzelfde
land bevinden. In het geval partijen zich ten tijde van de sluiting niet in eenzelfde
land bevinden, geldt de regel van art. 9 lid 2 EVO. Volgens lid 2 is overeenkomst
geldig, indien voldaan is aan de formele vereisten van de lex causae, of van het recht
van het land waar één van de partijen zich bevindt.

De tekst van art. 14 lid 2 stelt echter een belangrijke voorwaarde aan de verwijzing
naar art. 9. Art. 14 lid 2 spreekt immers van ‘een der in artikel 9 bedoelde rechtsstel-
sels volgens hetwelk de rechtshandeling wat haar vorm betreft geldig is’. Wil men
aldus gebruik kunnen maken van een bewijsmiddel uit een in art. 9 genoemd rechtsstel-
sel, dan moet de overeenkomst ook volgens dit recht qua vorm geldig zijn. Dit
betekent, dat in het geval dat de rechtshandeling qua vorm geldig is volgens de lex
causae, maar niet volgens het recht van de plaats waar zij is gesloten (in het geval
van art. 9 lid 1), partijen alleen gebruik kunnen maken van de bewijsmiddelen van
eerstgenoemd rechtsstelsel. Dit geldt zelfs indien het bewijsstelsel van het laatst-
genoemde rechtsstelsel ruimere bewijsmogelijkheden kent.22 Ook de omgekeerde
situatie is denkbaar, in welk geval het bewijsrecht van de lex loci actus uitsluitend
bepalend is. Is de overeenkomst volgens beide in art. 9 bedoelde rechtsstelsels geldig,

20 Art. 1731 Code Civil (vgl. art. 7A:1599 BW) en art. 1147 Code Civil (vgl. art. 6:74 BW).
21 Rapport Giuliano/Lagarde, art. 14, onder A.
22 Zie Rapport Giuliano/Lagarde, art. 14, onder B.
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dan hebben partijen een optie. Zij kunnen dan gebruik maken van de mogelijkheden
van het ene of van het andere bewijsstelsel, tenzij het bewijsmiddel onverenigbaar
is met de lex fori.23 Dit laatste is met zoveel woorden af te leiden uit de slotpassage
van art. 14 lid 2. In dat geval staat het de aangezochte rechter vrij om het ‘vreemde’
middel terzijde te stellen, indien deze met zijn procesrecht onverenigbaar is. De
bovenstaande keuzemogelijkheden laten echter onverlet, dat partijen altijd gebruik
kunnen maken van de bewijsmiddelen uit de lex fori. Dit is in overeenstemming met
de hoofdregel waarvan art. 14 lid 2 uitgaat.

Geconcludeerd kan worden dat de conflictregel van het tweede lid van art. 14 alterna-
tieven geeft en is geïnspireerd op het beginsel van de ruimste bewijsmogelijkheden.
De mogelijkheden die deze regel schept, kunnen als volgt worden samengevat:
1) is de overeenkomst naar de vorm geldig volgens het recht dat de overeenkomst

zelf beheerst, doch niet volgens het recht van de plaats waar de overeenkomst
is gesloten (art. 9 lid 1) of het recht van het land waar één van de partijen zich
bevindt (art. 9 lid 2), dan kunnen partijen alleen gebruik maken van de bewijsmid-
delen van het eerstgenoemde recht, ondanks het feit dat de twee andere rechtsstel-
sels wellicht een vrijer of meer liberaal bewijsstelsel zouden kennen;

2) omgekeerd, is de lex loci actus (art. 9 lid 1) of het recht van het land waar één
der partijen zich bevindt (art. 9 lid 2), van belang, indien de overeenkomst volgens
deze rechtsstelsels naar de vorm geldig is, maar niet volgens het recht dat de
overeenkomst in materieel opzicht beheerst;

3) het voorgaande staat er niet aan in de weg dat partijen gebruik maken van de
bewijsmiddelen zoals voorzien in de lex fori, ongeacht of de rechtshandeling naar
de vorm geldig is volgens dit recht.

Art. 14 lid 2 EVO combineert voor de bewijstoelating dus het vormstatuut, zoals
gedefinieerd in art. 9 EVO, met het recht van de forumstaat. Deze conflictregel doet
enigszins denken aan het standpunt dat wordt verdedigd in de Franse rechtspraak,
zoals besproken in hoofdstuk 2.24 In de zaken betreffende Isaac25 en Ruffini,26

erkent de Franse Cour de cassation immers dat de lex fori bepalend is voor de vraag
naar de toelating van bewijsmiddelen, maar dat dit niet afdoet aan de mogelijkheid
van partijen om een beroep te doen op het bewijsrecht van de plaats waar de rechtshan-
deling is verricht. Een met art. 14 lid 2 EVO vergelijkbare regeling wordt tevens
gevonden in art. 20 lid 3 Benelux Eenvormige Wet 1969.27

23 Ibidem.
24 Zie par. 2.2.5.
25 Cour de cassation 24 februari 1959 Revue critique de d.i.p. 1959, p. 368, Isaac/Florentin.
26 Cour de cassation 12 februari 1963, Revue critique de d.i.p. 1964, p. 121, m.nt. P. Lagarde, Ruffini/

Sylvestre.
27 Zie noot 4. Art. 20 lid 3 Benelux Eenvormige Wet 1969 bepaalt: ‘Getuigenbewijs en schriftelijk

bewijs zijn toelaatbaar, wanneer, hetzij de wet die op de rechtsbetrekking van toepassing is, hetzij
de wet van het land waar de rechtshandeling, hetzij de Nederlandse wet het bewijsmiddel toelaat’.
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In het Rapport Giuliano/Lagarde wordt de opstelling van het artikellid met een
aantal argumenten verdedigd. Bepleit wordt, dat de regeling recht doet aan het belang
van partijen en de enige oplossing zou zijn die de eisen van het recht van de forum-
staat kan verenigen met ‘wat partijen bij het verrichten van hun rechtshandelingen
mochten verwachten’.28 Als motivering wordt daarbij het volgende aangevoerd:

‘De vraag met welke middelen rechtshandelingen kunnen worden bewezen, wordt in de
regel beantwoord aan de hand van het recht van de rechter. Indien dat recht bijv. het bewijs
van een overeenkomst door getuigen toelaat, dient hieraan gevolg te worden toegekend,
zelfs indien het recht dat de rechtshandeling naar inhoud of naar vorm beheerst met betrek-
king tot het bewijs strengere bepalingen inhoudt. In het omgekeerde geval daarentegen
zouden, indien volgens het recht dat de vorm van rechtshandelingen beheerst, een mondelin-
ge overeenkomst voldoende is en de overeenkomst door getuigen kan worden bewezen,
de verwachtingen van de partijen die op dit recht hebben vertrouwd, worden beschaamd,
wanneer dit bewijs hun wordt ontzegd alleen omdat het recht van de rechter bij wie de
zaak aanhangig is, schriftelijk bewijs ten aanzien van rechtshandeling eist. Het moet partijen
dus worden toegelaten voor de rechter, bij wie de zaak aanhangig is, gebruik te maken
van de bewijsmiddelen die zijn toegelaten door het recht dat de vorm beheerst.’29

De combinatie van het vormstatuut met de lex fori heeft tot veel kritiek aanleiding
gegeven.30 Een eerste kritiekpunt is dat door het geven van alternatieven de kans
op een ‘opeenstapeling’ van toepasselijke rechtsstelsels wordt vergroot. Immers,
volgens art. 14 lid 2 is niet alleen de lex fori van belang, maar ook het vormstatuut,
dat blijkens art. 9 weer uiteenvalt in de lex loci actus, de lex causae en/of het recht
van het land waar één van de partijen zich bevinden. Deze opeenstapeling van voor
toepassing in aanmerking komende rechtsstelsels kan leiden tot ondoorzichtigheid
en daarmee tot een vermindering van de rechtszekerheid. Voor partijen is het immers
moeilijk te voorzien welk recht uiteindelijk toepasselijk zal zijn. Dit staat op gespannen
voet met de hierboven geciteerde passage uit het Rapport Giuliano/Lagarde dat aan
het partijvertrouwen een grote rol toekent. Met het oog op de rechtszekerheid, zou
het mijns inziens meer voor de hand liggen om in plaats van meerdere rechtsstelsels,
slechts één aan te wijzen. Dit zou naar mijn mening de lex causae moeten zijn (zie
par. 3.2.5).31

Een voorbeeld ter illustratie. Een in Nederland gevestigde producent in machine-
onderdelen sluit in België met een in België gevestigd bedrijf een overeenkomst
betreffende de verkoop en levering van machines. In de overeenkomst is een rechtskeu-
ze voor Belgisch recht opgenomen. Dit recht kent in art. 1341 Belgisch Burgerlijk
Wetboek (BBW) een bewijsbeperking. Kort gesteld, sluit art. 1341 BBW getuigen-

28 Zie Rapport Giuliano/Lagarde, art. 14, onder B.
29 Ibidem.
30 Zie bijv. Coester-Waltjen (1983), p. 369 (nr. 501-502).
31 Zie par. 3.2.5. Toepassing van de lex causae is ook te verdedigen, nu het bij de bewijstoelating gaat

om een vraag van materieel bewijsrecht waarop ingevolge de ordinatoria-decisoria litis-leer de lex
causae toepasselijk is.
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bewijs uit in geval het een rechtshandeling betreft waarvan de waarde een bepaalde
geldsom overstijgt.32 Wanneer de Nederlandse producent terzake van de nakoming
van de overeenkomst in Nederland een geschil aanhangig maakt, komt hij echter alsnog
in een situatie waarin hij gebruik kan maken van getuigenbewijs. Volgens art. 14 lid 2
is immers Nederlands recht als lex fori toepasselijk. Dit recht is tevens het recht van
‘de ruimste bewijsmogelijkheden’. Immers, het Nederlandse bewijsrecht kent geen
tegenhanger van art. 1341 BBW. Deze situatie is moeilijk te rijmen met het belang
van de rechtszekerheid. Immers, een partij kan op basis van het overeengekomen
buitenlandse recht erop vertrouwd hebben dat met een onderhandse akte het bewijs
van de inhoud van de overeenkomst vaststaat en kan er niet op bedacht zijn dat later
in een procedure alsnog getuigenbewijs is toegelaten. Het beginsel van het partijver-
trouwen is namelijk niet alleen gericht op de toelaatbaarheid van bewijsmiddelen,
maar ook op de uitsluiting ervan.33 Deze laatste overweging komt evenzeer voor
bescherming in aanmerking als de eerste. Door in art. 14 lid 2 EVO de regel van de
ruimste bewijsmogelijkheden te introduceren, maakt het de weg vrij voor ‘law shop-
ping’ en het traineren van procedures.

Het bovenstaande brengt mijns inziens met zich dat in het kader van de omzetting
van het EVO in een EG-verordening de inhoud van art. 14 lid 2 moet worden herover-
wogen. In dit verband zou men wellicht kunnen opteren om bij de bewijstoelating
de koppeling met het vormstatuut (art. 9) los te laten. Om de bovenstaande problemen
te voorkomen, moet er in principe één rechtsstelsel toepasselijk zijn voor de bewijstoe-
lating. Dit zou naar mijn mening de lex causae moeten zijn. Dit is in overeenstemming
met wat in par. 3.2.5 is overwogen. Dit betekent ook dat de verwijzing in art. 14 lid 2
EVO naar de lex fori moet worden geschrapt. Uitsluitend de lex causae zou in principe
bepalend moeten zijn voor de bewijstoelating.

Ik besef dat dit voorstel gelet op de verschillen die bestaan tussen de nationale
IPR-stelsels weinig realistisch is. Veel IPR-stelsels in Europa beschouwen de bewijstoe-
lating immers als procesrechtelijk en passen uitsluitend de lex fori toe. Het is dan
ook niet verrassend dat in het Voorstel Rome I (waarover par. 4.2.7) de regel van
de bewijstoelating ongewijzigd is gebleven.

4.2.5 Toelaatbaarheid onder de lex fori

De slotpassage van art. 14 lid 2 EVO houdt een belangrijke beperking in van de
mogelijkheid om buitenlandse bewijsmiddelen uit de lex causae of lex loci actus te
gebruiken. Wil men van een buitenlands bewijsmiddel gebruik maken, dan moet dit

32 Art. 1341 Belgisch Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: Een akte voor een notaris of een onderhandse
akte moet worden opgemaakt van alle zaken die de som of de waarde van (375 EUR) te boven gaan,
zelfs betreffende vrijwillige bewaargevingen; het bewijs door getuigen wordt niet toegelaten tegen
en boven de inhoud van de akten, en evenmin omtrent hetgeen men zou beweren voor, tijdens of
sinds het opmaken te zijn gezegd, al betreft het ook een som of een waarde van minder dan (375
EUR).

33 Zie ook Coester-Waltjen (1983), p. 369 (nr. 501-502); Sluyters (1971), p. 103-104, in het kader
van art. 20 lid 3 Benelux Eenvormige Wet 1969.



86 Enkele bijzondere conflictregels van IPR-bewijsrecht

bewijsmiddel tevens kunnen worden opgedragen door de rechter bij wie de zaak
aanhangig is.

In de literatuur bestaat er nogal wat verwarring over de uitleg van de slotpassage
van art. 14 lid 2. Sommige auteurs leggen de slotpassage restrictief uit. Zij zijn van
mening dat de rechter bij de toepassing van art. 14 lid 2 een in zijn recht onbekend
bewijsmiddel alleen dan terzijde mag stellen, indien de bewijslevering daarvan zou
indruisen tegen de eigen fundamentele beginselen van bewijsrecht.34 Indien deze
uitleg wordt gevolgd, dan zou lid 2 een concretisering zijn van art. 16 EVO volgens
welke de toepassing van een bepaling van het door het Verdrag aangewezen recht
‘slechts terzijde kan worden gesteld indien de toepassing kennelijk onverenigbaar is
met de openbare orde van het land van de rechter’. Ook een andere opvatting is
mogelijk, namelijk dat het de rechter op grond van deze bepaling vrij staat om buiten-
landse bewijsmiddelen uit te sluiten indien die in zijn recht onbekend zijn.

Het Rapport Giuliano/Lagarde schept enige duidelijkheid op dit punt. De rechter
mag bij de toepassing van lid 2 vreemde bewijsmiddelen terzijde stellen ‘zonder dat
hij zijn toevlucht tot de openbare orde behoeft te nemen’. Het is moeilijk voor te
stellen dat het formele bewijsrecht van de rechter kan worden toegepast op de levering
van bewijsmiddelen die onbekend zijn of niet zijn toegelaten door dit recht. In dergelij-
ke gevallen behoudt de rechter de vrijheid om dergelijke buitenlandse bewijsmiddelen
terzijde te stellen. Artikel 14 heeft geen betrekking op formele bewijskwesties zoals
de vraag over de wijze waarop het bewijs moet worden geleverd. De wijze waarop
bewijsmiddelen dienen te worden gepresenteerd, is als vraag uitgesloten van het
toepassingsgebied van het EVO (art. 1 lid 2 onder h EVO). Het nationale recht van
de aangezochte rechter is bepalend voor deze kwestie.35 Dit betekent dat een rechter
een aanbod van een partij tot het afleggen van een gerechtelijke eed36 kan passeren,
indien een gerechtelijke eed als bewijsmiddel onbekend en onverenigbaar is met zijn
recht. Een ander voorbeeld van een dergelijk bewijsmiddel is volgens het Rapport
Giuliano/Lagarde het bewijs van algemene bekendheid of ‘commune renommée’ zoals
bekend in het Franse recht (vgl. art. 1402 Cc).37

Hiermee beperkt het Rapport Giuliano/Lagarde de reikwijdte van art. 14 lid 2
aanzienlijk. Uitsluitend buitenlandse bewijsmiddelen die bekend zijn in het forumrecht
vallen onder de reikwijdte van lid 2. Naar mijn mening moet de slotpassage van lid 2
echter wel met de nodige souplesse worden toegepast. Is een buitenlands bewijsmiddel
onbekend in het forumrecht, dan moet niet al te snel worden overgegaan tot het
inroepen van de slotpassage van lid 2. Er zal in dat geval gezocht moeten worden
naar de aan het buitenlandse bewijsmiddel equivalente Nederlandse rechtsfiguur.38

34 Zie bijv. Groud (2000), p. 98.
35 Zie Groud (2000), p. 98.
36 Zoals bekend in het Franse bewijsrecht (le serment judiciaire), art. 1357 Code Civil.
37 Rapport Giuliano/Lagarde, art. 14, onder B.
38 Zie Coester-Waltjen (1983), p. 437 (nr. 620). Regelmatig zal het leerstuk van de aanpassing (substitu-

tie) hier uitkomst bieden. Zie in dit verband par. 2.2.2. Zo wijst Coester-Waltjen (1983), p. 437
(nr. 620) op de mogelijkheid van aanpassing (substitutie) van het (in het Duitse recht onbekende)
bewijs door ‘commune renommée’ (art. 1402 Code Civil) in wél toelaatbaar getuigenbewijs.
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Bezien zal worden of de buitenlandse rechtsfiguur kenmerken heeft die overeenkomen
met de rechtsfiguur in het Nederlands bewijsrecht. Alleen indien de buitenlandse
rechtsvorm niet voldoende overeenkomt met het Nederlandse bewijsrecht, zal de
buitenlandse rechtsfiguur in een Nederlandse procedure niet toelaatbaar zijn.

Komt een buitenlands bewijsmiddel wel voldoende overeen met het forumrecht,
maar lopen de beide rechtsstelsels uiteen waar het om de voorwaarden gaat waarin
men van dat bewijsmiddel gebruik kan maken, dan staat het de rechter mijns inziens
niet meer vrij om een beroep te doen op de slotpassage van art. 14 lid 2. Het bewijs-
middel kan in dat geval niet terzijde worden gesteld. De formele regels van het
forumrecht zijn dan toepasselijk op de levering van dit bewijsmiddel.

4.2.6 Jurisprudentie

Art. 14 EVO is in de jurisprudentie enkele keren aan bod gekomen. Een voorbeeld
is een uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch van 15 maart 2005.39 In deze zaak
bestaat een geschil tussen twee Nederlandse partijen over de nakoming van een
koopovereenkomst van een in Portugal gelegen woonhuis. Het hof oordeelt dat op
basis van art. 4 lid 3 EVO Portugees recht toepasselijk is op de koopovereenkomst.
De plaats van ligging van het woonhuis in Portugal samen met het feit dat één van
de partijen na de sluiting van de overeenkomst in dit land is gaan wonen, brengen
voorts mee dat er geen sprake is van een situatie waarin de overeenkomst nauwer
is verbonden met een ander land dan Portugal (vgl. art. 4 sub 5 EVO). Nu Portugees
recht toepasselijk is op de koopovereenkomst ‘betekent (dit) dat op grond van art. 14,
lid 1, EVO ook de bewijslastverdeling wordt beheerst door Portugees recht’.

Een ander voorbeeld is een uitspraak van de Rb. Dordrecht van 4 april 2007.40

In deze zaak spitst het geschil zich toe op de vraag of bepaalde algemene voorwaarden,
met daarin opgenomen een eigendomsvoorbehoud, toepasselijk zijn op de tussen
partijen gesloten koopovereenkomst. De algemene voorwaarden bevatten naast een
eigendomsvoorbehoud ook een rechtskeuze voor Duits recht. De rechtbank oordeelt
dat op basis van art. 8 lid 1 en art. 3 EVO Duits recht toepasselijk is op de vraag
naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Op de vraag welke partij de
bewijslast draagt, is de rechtbank echter van oordeel dat op basis van art. 14 EVO
Nederlands recht moet worden toegepast. Opmerkelijk is dat de rechtbank op deze
vraag Nederlands recht toepasselijk acht terwijl art. 14 lid 1 voorschrijft dat op de
bewijslastverdeling de lex causae geldt, in casu dus Duits recht.

Tenslotte noem ik Rb. Arnhem 8 januari 2003, NIPR 2003, 266. In deze zaak
gaat het om de nakoming van een overeenkomst tot geldlening waarop Duits recht
toepasselijk is. De rechtbank is van oordeel dat ingevolge art. 14 lid 2 EVO op het
bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst regels van Nederlands bewijsrecht
van toepassing zijn. Vervolgens past de rechtbank art. 159 lid 2 Rv toe op de echtheid
van de akte tot geldlening en worden voorts twee getuigenverklaringen die in Duitsland

39 NIPR 2005, 144.
40 Nr. 67696/HA ZA 06-2799, LJN BA2595.
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in een Duitse procedure onder ede zijn afgelegd, in de Nederlandse procedure toegela-
ten. Ook op de bewijslastverdeling past de rechtbank Nederlands recht (art. 150 Rv)
toe. Dit laatste is mijns inziens opmerkelijk. Immers, bij de bewijslastverdeling is
niet lid 2, maar lid 1 van art. 14 EVO van belang. De toepassing van art. 14 lid 1
leidt dan tot Duits recht op de bewijslastverdeling.

4.2.7 Voorstel Rome I

Afsluitend wil ik bij de bespreking van het EVO stilstaan bij het Commissievoorstel
voor een Verordening Rome I. De Europese Commissie heeft dit voorstel op 15
december 2005 bij de Raad en het Europees Parlement ingediend.41 Op 21 november
2007 heeft het Europees Parlement advies uitgebracht over het voorstel en een aantal
amendementen ingediend.42 Op 7 december 2007 heeft de Raad politiek akkoord
bereikt over de Rome I verordening.43 Net als het EVO (art. 14) bevat het voorstel
een conflictregel voor bewijskwesties. Art. 18 Voorstel Rome I zoals geamendeerd
door het Europees Parlement luidt als volgt:

‘1.Het recht dat ingevolge deze verordening de verbintenis uit overeenkomst beheerst, is
van toepassing voorzover het ter zake van verbintenissen uit overeenkomst wettelijke
vermoedens vestigt of regels inzake de verdeling van de bewijslast regelt.
2.Rechtshandelingen kunnen worden bewezen door elk middel dat is toegelaten door het
recht van de rechter of door een van de in artikel 10 bedoelde rechtsstelsels volgens hetwelk
de rechtshandeling wat haar vorm betreft geldig is, voorzover het bewijs op deze wijze
kan worden geleverd voor de rechter bij wie de zaak aanhangig is.’

At. 18 Voorstel Rome I bevat ten opzichte van art. 14 EVO geen inhoudelijke wijzigin-
gen. Ingevolge lid 1 blijft de lex causae toepasselijk op vragen van de bewijslast en
de wettelijke vermoedens. Wat dat betreft, is de situatie onder het voorstel niet anders
dan onder art. 14 lid 1 EVO. Hetzelfde kan worden gezegd van art. 18 lid 2. Dit
artikellid is inhoudelijk gelijk aan art. 14 lid 2 EVO. De koppeling met het vormstatuut
blijft in het voorstel behouden. Het vormstatuut is dus naast het recht van de rechter
van invloed op de vraag met welke middelen bewijs kan worden geleverd. Het vorm-
statuut is in het voorstel Rome I (zoals geamendeerd door het Europees Parlement)
neergelegd in art. 10 en luidt:

‘-1. Een overeenkomst tussen personen die of personen wier vertegenwoordigers zich bij
het sluiten van de overeenkomst in hetzelfde land bevinden, is naar de vorm geldig indien

41 COM (2005) 650 def. Zie over het Voorstel Rome I, S.F.G. Rammeloo, ‘Via Romana. Van EVO
naar Rome I – Nieuw Europees IPR inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit
overeenkomst’, NIPR 2006, p. 239-253.

42 Europees Parlement, ‘Verslag over het Voorstel Rome I’, A6-0450/2007. Zie voor de geconsolideerde
tekst, P6_TA-PROV(2007)0560, 29 november 2007.

43 Press Release: IP/0701872, 7 december 2007.
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zij voldoet aan de vormvereisten van het recht dat ingevolge deze verordening de overeen-
komst zelve beheerst, of van het recht van het land waar de overeenkomst wordt gesloten.
1. Een overeenkomst tussen personen die of personen wier vertegenwoordigers zich bij
het sluiten van de overeenkomst in verschillende landen bevinden, is naar de vorm geldig
indien zij voldoet aan de vormvereisten van het recht dat ingevolge deze verordening de
overeenkomst zelve beheerst, of van het recht van het land waar een van de partijen of
haar vertegenwoordigers zich op het moment van de sluiting bevindt, of van het recht van
het land waar een van de partijen op dat moment haar gewone verblijfplaats heeft.
2.(…)
3.(…)
4.(…).’

De tekst van art. 10 Voorstel Rome I komt inhoudelijk overeen met art. 9 lid 1 en
lid 2 EVO. Ook in art. 11 Voorstel Rome I wordt een onderscheid gemaakt tussen
de situatie waarin de partijen zich ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet
in eenzelfde land bevinden en de situatie waarin zij zich wel in eenzelfde land bevin-
den. De bepaling van art. 11 Voorstel Rome I is daarmee even ruim als art. 9 EVO.

4.2.8 Slotopmerkingen

Over het algemeen vindt de redactie van art. 14 EVO in de literatuur een kritisch
onthaal.44 De koppeling tussen de bewijstoelating en de formele geldigheid van
rechtshandelingen (art. 14 lid 2 jo. 9) en de daarop betrekking hebbende ‘maximum
des preuves’, kan op weinig instemming rekenen. Voorts is de bepaling te veel
toegespitst op de Franse situatie, gelet op de talloze verwijzingen in het Rapport
Giuliano/Lagarde naar het Franse recht en de gelijkenis met de Franse rechtspraak.45

Tenslotte wordt de beperkte redactie waarbij slechts drie bewijskwesties centraal staan,
bekritiseerd.

In navolging van deze kritiek, mag uit het bovenstaande duidelijk zijn dat er aan
deze bepaling, en dan vooral het tweede lid, een aantal gebreken kleven. Ik verwijs
naar mijn kritiek in par. 4.2.4. Het is mijns inziens spijtig dat de Europese Commissie
in het kader van de omzetting van het EVO in een verordening niets heeft gedaan
met deze kritiek, getuige de ongewijzigde handhaving van het artikellid.

Afgezien van alle kritiek vormt art. 14 (resp. art. 17 Voorstel Rome I) al met al
toch een redelijk compromis tussen de verschillende IPR-stelsels in Europa die ‘de
eisen van het recht van de rechter kan verenigen met wat partijen bij het verrichten
van hun rechtshandeling mochten verwachten’.46 Ook met de gemaakte keuzes valt
over het algemeen wel in te stemmen. Zo sluit art. 14 lid 1 aangaande de wettelijke

44 Zie Groud (2000), p. 99; Coester-Waltjen (1983), p. 436-437 (nrs. 620-621).
45 Deze gelijkenis is terug te voeren op de omstandigheid dat de verdragsontwerpers voor de opstelling

van art. 14 EVO de Franse delegatie hadden aangewezen. Zie Rapport Giuliano/Lagarde, Inleidende
beschouwingen, onder 3.

46 Rapport Giuliano/Lagarde, art. 14, onder B.
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bewijsvermoedens en de bewijslastverdeling goed aan bij de heersende opvattingen
in de Nederlandse rechtspraak.

4.3 Niet-contractuele verbintenissen

Op het terrein van het toepasselijke recht op niet-contractuele verbintenissen is op
11 juli 2007 de Verordening Rome II vastgesteld.47 Art. 22 van de verordening bevat
een conflictregel voor bewijskwesties. Deze bepaling luidt als volgt:

‘1. Het recht dat van toepassing is op de niet-contractuele verbintenis krachtens deze
verordening is van toepassing voor zover het ter zake van niet-contractuele verbintenissen
wettelijke vermoedens vestigt of de bewijslast regelt.
2. Rechtshandelingen kunnen worden bewezen door ieder middel dat is toegelaten door
het recht van het land van de rechter of voor zover het bewijs kan worden geleverd voor
de rechter bij wie de zaak aanhangig is, door een van de in art. 21 bedoelde rechtsstelsels
volgens hetwelk de rechtshandeling naar de vorm geldig is.’

Uit de (beperkte) toelichting op het oorspronkelijke Commissievoorstel wordt opge-
merkt dat het voorgestelde art. 17 Commissievoorstel (vgl. art. 22 van de verordening)
identiek is aan art. 14 van het EVO.48

De omstandigheid dat art. 22 identiek is aan art. 14 EVO, brengt mee dat de
opmerkingen die zijn geplaatst bij art. 14 EVO (grotendeels) ook op art. 22 van de
verordening toepasselijk zijn. Bij de verdere behandeling van deze bepaling, zal ik
dan ook volstaan met een korte beschrijving van art. 22.

Ingevolge art. 22 lid 1 beheerst het recht dat op de niet-contractuele verbintenis
toepasselijk is, vragen omtrent de bewijslastverdeling en bewijsvermoedens. Gaat het
dus om een verbintenis uit onrechtmatige daad die niet onder één van de bijzondere
regels van art. 5-9 van de verordening valt, dan zal in beginsel het recht van het land
waar zich de schade voordoet (vgl. art. 4 lid 1) bepalend zijn. Dit tenzij sprake is
van een uitzonderingsgeval zoals genoemd in art. 4 lid 2 of lid 3 van de verordening,
of van een door partijen gemaakte rechtskeuze (art. 14). Het recht van het land waar
de schade zich voordoet, is dus op basis van art. 22 lid 1 tevens bepalend voor de
bewijslastverdeling of eventuele wettelijke vermoedens.

Op de bewijstoelating is blijkens lid 2 de lex fori in beginsel toepasselijk. Deze regel
is ook terug te vinden in art. 14 lid 2 EVO en art. 17 lid 2 Voorstel Rome I. Het
forumrecht bepaalt dus in beginsel met welke middelen bewijs mogelijk is. Daarnaast
brengt art. 22 lid 2 een koppeling aan met het vormstatuut. In de verordening is dit
de vorm van de eenzijdige rechtshandeling waarmee een niet-contractuele verbintenis
ontstaat of tenietgaat (vgl. art. 21 van de verordening). Een eenzijdige rechtshandeling

47 PbEG 2007, L 199/40.
48 COM (2003) 427 def., p. 30.
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is ingevolge art. 21 naar de vorm geldig, indien zij voldoet aan de geldigheidseisen
van het recht dat op de niet-contractuele verbintenis toepasselijk is (lex causae) of
naar het recht van het land waar deze rechtshandeling is verricht (lex loci actus).

Het bovenstaande betekent dat ingeval de eenzijdige rechtshandeling geldig is
naar het recht dat op de niet-contractuele verbintenis toepasselijk is of naar de lex
loci actus, beide rechtsstelsels bepalend zijn voor de vraag welke bewijsmiddelen zijn
toegelaten. In dat geval hebben partijen een optie: zij kunnen dan gebruik maken van
de mogelijkheden van het ene of van het andere bewijsstelsel. Wel moet het desbetref-
fende (buitenlandse) bewijsmiddel verenigbaar zijn met de lex fori. Is dat niet het
geval, dan kan de rechter het buitenlandse (bewijs)middel terzijde stellen. De rechter
moet mijns inziens hierbij echter met de nodige terughoudendheid handelen. Ik verwijs
hiervoor naar par. 4.2.4. Overigens zij herhaald dat de koppeling met het vormstatuut
in art. 22 lid 2 niet afdoet aan de mogelijkheid van partijen om gebruik te maken van
de bewijsmogelijkheden die het forumrecht biedt.

4.4 Art. 15 Algemene Bepalingen Wet Internationaal Privaatrecht

4.4.1 Algemeen

In 2002 publiceerde de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht een
Voorontwerp Wet Algemene Bepalingen.49 De regeling maakt deel uit van het werk
aan de codificatie van ons commune IPR, een project waaraan sinds 1981 wordt
gewerkt. Het is de bedoeling dat dit Voorontwerp de basis vormt van een wetsvoorstel
voor een consolidatiewet. Deze wet zal de afzonderlijke IPR-wetten opnemen en plaats
krijgen in Boek 10 BW. De Algemene bepalingen zouden dan aan de overige IPR-
wetten voorafgaan en beslag krijgen in ‘Titel 1’ Wet IPR. In afwachting van deze
omzetting van Voorontwerp in wetgeving, wordt gebruikmaking van het Voorontwerp
in de rechtspraktijk door de Minister van Justitie (‘van harte’) aanbevolen.50Het
onderhavige Voorontwerp telt een zeventiental Algemene Bepalingen, waaronder er
één betrekking heeft op het bewijs (art. 15). Deze bepaling stemt inhoudelijk overeen
met een soortgelijke bepaling in een voorloper van het Voorontwerp, de uit 1992

49 Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht, Rapport aan de Minister van Justitie, Algemene
Bepalingen Wet internationaal privaatrecht, uitgebracht aan de Minister van Justitie, ’s-Gravenhage,
1 juni 2002. Dit Voorontwerp is te vinden op de website van het Ministerie van Justitie (www.
justitie.nl). Van het Voorontwerp is in 2003 door het Ministerie van Justitie in een eigen uitgave
gepubliceerd (Staatscommissie IPR: Algemene Bepalingen, Ministerie van Justitie, ’s-Gravenhage
2003). Zie ook het themanummer vanWPNR, gewijd aan dit Voorontwerp: Themanummer: Codifica-
tie van IPR – Algemene Bepalingen,WPNR (2003) 6537, p. 433 e.v. (met bijdragen van Vlas, Pellis,
Jessurun d’Oliveira, Frohn, De Boer, Bos, Van het Kaar, Erauw).

50 Voorwoord van de Minister van Justitie J.P.H. Donner in Staatscommissie IPR: Algemene Bepalingen,
Ministerie van Justitie, ’s-Gravenhage, p. 3.
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stammende Schets van een Algemene Wet betreffende het IPR. Art. 7 van deze
Schets51 bevatte een bepaling over het IPR-bewijsrecht.

4.4.2 Inhoud en structuur van de voorgestelde regeling

Art. 15 Voorontwerp Algemene Bepalingen concentreert zich op twee bewijskwesties,
bewijslast en wettelijke bewijsvermoedens, en onderwerpt deze in overeenstemming
met art. 14 lid 1 EVO aan de lex causae. Art. 15 luidt als volgt:

‘Indien het recht dat een rechtsverhouding of rechtsfeit in geschil beheerst, ten aanzien
van die rechtsverhouding of dat rechtsfeit regels bevat die wettelijke vermoedens vestigen
of in een bepaalde verdeling van de bewijslast voorzien, worden deze regels door de rechter
toegepast.’

De inhoud van de bepaling stuit mijns inziens niet op bezwaren. Wettelijke vermoedens
en regels over de bewijslastverdeling houden niet alleen een bewijsrechtelijk voorschrift
in, maar zijn tevens materiële regels die de subjectieve rechten van partijen begrenzen.
Deze kwesties worden terecht beheerst door de lex causae van de onderliggende
rechtsverhouding.52 Art. 15 is daarmee in lijn met de heersende literatuur en recht-
spraak.

Wat opvalt is het geringe aantal onderwerpen waarover in art. 15 een wettelijke
voorziening wordt voorgesteld. De Staatscommissie heeft bewust gekozen voor een
terughoudende benadering. Zo valt uit de toelichting op dit artikel te lezen dat de
Staatscommissie de tijd nog niet rijp acht om een bepaling op te stellen ‘die meer
zou pretenderen dan een enkel IPR-aspect van het bewijsrecht te regelen’.53

Daartoe stelt de Staatscommissie allereerst vast, dat de scheidslijn tussen formeel
en materieel bewijsrecht onvoldoende duidelijk is. Met deze onduidelijkheid tussen
formeel en materieel bewijsrecht hangt samen de omstandigheid dat een aantal onder-
werpen van IPR-bewijsrecht in de praktijk nog onvoldoende is uitgekristalliseerd.
Verder meent de Staatscommissie dat de reële behoeften vanuit de rechtspraktijk
onvoldoende zijn om de noodzaak van een opstelling van een algemene regel te
rechtvaardigen. In lijn hiermee heeft de Staatscommissie terughoudendheid betracht
over de onderwerpen waarover nog veel verschil van mening bestaat. Hierbij wijst
de Staatscommissie onder meer op de bewijskracht van een buitenlandse authentieke
akte.54 Over dit onderwerp zijn dan ook geen voorstellen geformuleerd. Als motive-
ring voor een beperkte reikwijdte van art. 15 Voorontwerp verwijst de Staatscommissie
IPR tenslotte naar een aantal regelingen waarin conflictregels voor het bewijsrecht

51 Art. 7 IPR-Schets 1992 luidt als volgt: ‘Het recht dat ingevolge deze wet een rechtsfeit of rechts-
betrekking beheerst, is van toepassing, voor zover het ten aanzien daarvan wettelijke vermoedens
vestigt of regels over de verdeling van de bewijslast bevat’.

52 Zie par. 3.2.3.
53 Zie Staatscommissie IPR: Algemene Bepalingen, Ministerie van Justitie, ’s-Gravenhage, p. 88-91,

i.h.b. p. 89-90.
54 Ibidem, p. 90.
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zijn opgenomen, zoals art. 20 Benelux Eenvormige Wet 1969. Deze regeling voorziet
in een ‘algemene’ regel, maar de Staatscommissie wijst erop dat deze algemene
regeling destijds op weinig instemming kon rekenen, omdat deze regel de lex fori
vooropstelt. Ook verwijst de Staatscommissie naar art. 14 lid 1 EVO bij welke bepaling
art. 15 aansluit. Deze verdragsregel stemt overeen met de algemeen aanvaarde opvat-
ting in rechtspraak en doctrine volgens welke de daarin genoemde kwesties worden
beheerst door de lex causae. Art. 14 lid 1 EVO leent zich daarom goed uitgebreid
te worden tot alle privaatrechtelijke rechtsverhoudingen en rechtsfeiten.

4.4.3 Bewijstoelating

In het Voorontwerp valt de keuze dus op de opname van een ‘specifieke’ conflictregel.
De conflictregel beperkt zich tot een tweetal bewijsvragen, te weten de bewijslast
en de vermoedens. Uit de toelichting op art. 15 blijkt echter dat de Staatscommissie
erover heeft gedacht om in art. 15 een regel over de bewijstoelating op te nemen.
Deze regel zou inhoudelijk aansluiten bij art. 14 lid 2 EVO. Art. 15 Voorontwerp
zou dan art. 14 lid 2 EVO voor commune gevallen kunnen uitbreiden tot alle rechtsfei-
ten en rechtsverhoudingen. Uiteindelijk ziet de Staatscommissie echter af van de
opname van een dergelijke regel in art. 15 .55 Waarom de Staatscommissie alsnog
heeft besloten om niet een regeling als art. 14 lid 2 in art. 15 Voorontwerp op te
nemen, blijft onduidelijk. In de toelichting wordt geen motivering gegeven. Wellicht
heeft hier een rol gespeeld dat art. 14 lid 2 EVO te zeer is toegespitst op ‘verbintenis-
sen uit overeenkomst’ en dat het Nederlandse recht een open systeem van bewijsmidde-
len kent.

Zo is uitbreiding van art. 14 lid 2 EVO tot alle privaatrechtelijke rechtsverhoudin-
gen en rechtsfeiten niet zonder problemen. Vooral bij familierechtelijke geschillen
ligt toepassing van het recht dat de ruimste bewijsmogelijkheden kent, niet voor de
hand.56 De mogelijkheid tot toepassing van (ook) in familierechtelijke geschillen
meer liberaal bewijsrecht dan dat van de lex causae stuit af op het vereiste dat de
rechtsbetrekking ter vrije bepaling van partijen moet staan. Dit is alleen het geval
bij vermogensrechtelijke geschillen. Aangezien bij een statuskwestie belangen van
derden zijn betrokken die uit het oogpunt van rechtszekerheid nu eenmaal beter worden
gewaarborgd door de lex causae, verdient aanknoping aan dit recht dan ook de
voorkeur.

Daarnaast maakt het feit dat het Nederlandse bewijsrecht een open systeem van
bewijsmiddelen kent, waarbij in beginsel door alle middelen bewijs kan worden
geleverd, een op art. 14 lid 2 EVO geënte regel niet noodzakelijk. Door het liberale
karakter van het bewijsrecht valt de noodzaak van een dergelijke op een ‘favor
probationis’ gestoelde conflictregel weg.

55 Ibidem, p. 91.
56 Vgl. Van het Kaar, WPNR (2003) 6537, p. 479.
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4.4.4 Slotopmerkingen

Uit het bovenstaande volgt dat het Voorontwerp geen ‘algemene’ regel bevat, maar
is beperkt tot een tweetal belangrijke bewijskwesties. In dit opzicht zou het tekstvoor-
stel van art. 15 als behoudend kunnen worden gekwalificeerd. Hoewel hiertegen zeker
bezwaren zijn aan te voeren, lijkt de door de Staatscommissie gevolgde weg mijns
inziens vooralsnog de voorkeur te verdienen.57 Het Voorontwerp kan niet uitputtend
zijn en behoeft dit ook niet te zijn. De rechtspraak is immers op deelgebieden nog
niet voldoende ontwikkeld en een algemene opzet van een conflictregel zou deze
ontwikkeling kunnen dwarsbomen. Door te volstaan met een regeling van de voor
de praktijk meest voorkomende vragen van IPR-bewijsrecht, wordt de rechtszekerheid
op dit gebied vergroot en behoudt de bepaling voor de rechtsontwikkeling voldoende
soepelheid.

57 Van het Kaar, WPNR (2003) 6537, p. 480.



5 Voorlopige bewijsverrichtingen en internationale
bevoegdheid van de Nederlandse rechter

5.1 Inleiding

De internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter in burgerlijke en handels-
zaken wordt door een aantal regelingen beheerst. De belangrijkste twee regelingen
zijn de EEX-Verordening (hierna: EEX-Vo)1 en de commune regeling inzake inter-
nationale bevoegdheid (art. 1-14 Rv). De EEX-Vo is op 1 maart 2002 in werking
getreden. De verordening treedt in de betrekkingen tussen veertien van de vijftien
(toenmalige) EU-lidstaten in de plaats van het EEX-Verdrag van 27 september 1968
(zoals nadien gewijzigd).2 Als bestanddeel van het communautaire recht is de verorde-
ning rechtstreeks verbindend voor nieuwe, tot de Europese Unie toetredende lidstaten.
Vanaf 1 juli 2007 is de EEX-Vo ook bindend voor Denemarken.3 Het EEX-Verdrag
is alleen nog van belang voor de gebiedsdelen van lidstaten die op grond van art. 299
EG-Verdrag zijn uitgesloten van de EEX-Vo (vgl. art. 68 lid 1 EEX-Vo). Voor het
Koninkrijk der Nederlanden is dit het geval voor Aruba. De bevoegdheidsregeling
van de EEX-Vo is formeel van toepassing indien de gedaagde zijn woonplaats heeft
op het grondgebied van een lidstaat (vgl. art. 2 resp. art. 4 EEX-Vo). Voor een aantal
bevoegdheidsbepalingen geldt echter een afwijkend toepassingsgebied.4 Een andere
belangrijke rechtsmachtregeling is het commune Nederlandse internationale bevoegd-
heidsrecht, zoals neergelegd in art. 1-14 Rv.5 Deze regeling is alleen van belang

1 Verordening (EG) Nr. 44/2001 van de Raad van 22.12.2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid,
de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke of handelszaken. PbEG 2001,
L 012/1. Deze verordening wordt in de literatuur ook aangeduid als ‘Brussel I’. Ik geef echter de
voorkeur aan de in Nederland meest gangbare aanduiding ‘EEX-Vo’.

2 Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissin-
gen in burgerlijke en handelszaken, Brussel, 27 september 1968, Trb. 1969, 101.

3 Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken,
Brussel, 19 oktober 2005, PbEG 2005, L 299/62. Zie wat betreft de informatie over de datum van
inwerkingtreding, PbEG 2007, L 94/70.

4 Voorbeelden zijn art. 22, 23 en art. 24 EEX-Vo. Zo kent art. 24 EEX-Vo aangaande de stilzwijgende
forumkeuze bijv. een onbeperkt formeel toepassingsgebied, dat wil zeggen er behoeft geen acht
te worden geslagen op de woonplaats van de verweerder (HvJ EG 13 juli 2000, zaak C-412/98,
Jur. 2000, p. I-5952, NJ 2003, 597, m.nt. PV, Group Josi/UGIC).

5 Zie over art. 1-14 Rv: P. Vlas & F. Ibili, ‘De nieuwe commune regels inzake de rechtsmacht van
de Nederlandse rechter’,WPNR (2003) 6527, p. 310-319; X.E. Kramer, ‘De regeling van rechtsmacht
onder het herziene Rechtsvordering’, NIPR 2002, p. 375-385.
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wanneer de bevoegdheid van de Nederlandse rechter niet gegrond kan worden op
de voor Nederland geldende verdragen of EG-Verordeningen, zoals de EEX-Vo
(art. 1 Rv).

In dit hoofdstuk zal de EEX-Vo centraal staan. Eerst zal onderzocht worden of de
EEX-Vo toepasselijk is op bewijsrechtelijke kwesties (par. 5.2). Nadat deze vraag
is beantwoord, zal in het vervolg van dit hoofdstuk bijzondere aandacht uitgaan naar
de Nederlandse voorlopige bewijsverrichtingen, zoals het voorlopig getuigenverhoor
(art. 186-193 Rv). In par. 5.3 wordt vervolgens een bevoegdheidsregel uit de EEX-Vo
gelicht en van een bespreking voorzien. Het gaat om art. 31 EEX-Vo dat betrekking
heeft op voorlopige en bewarende maatregelen. De vraag rijst of een Nederlandse
voorlopige bewijsverrichting kan gelden als een voorlopige of bewarende maatregel
in de zin van deze bepaling. Met andere woorden, kan de Nederlandse rechter op basis
van art. 31 EEX-Vo internationale bevoegdheid aannemen tot het kennisnemen van
een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor? Op 28 april 2005 heeft het HvJ EG
onder de werking van het EEX-Verdrag een prejudiciële beslissing gewezen in de
zaak St. Paul Dairy/Unibel. Deze uitspraak heeft tot op zekere hoogte duidelijkheid
verschaft over de status van het voorlopig getuigenverhoor als voorlopige maatregel
in de zin van art. 24 EEX-Verdrag (vgl. art. 31 EEX-Vo).6 Dit arrest behoudt zijn
waarde onder art. 31 EEX-Vo. In par. 5.4 en 5.5 zal deze uitspraak nader worden
besproken, waar ook kwesties aan de orde komen die door het arrest zijn opengeble-
ven. Hierbij zal worden ingegaan op de verhouding en mogelijke samenloop tussen
de EEX-Vo en de regelingen die specifiek zien op bewijsgaring, zoals de Europese
Bewijsverordening (BewVo).7 Een conclusie sluit dit hoofdstuk af (par. 5.6).

5.2 De EEX-Vo en bewijskwesties

5.2.1 Heeft de EEX-Vo betrekking op bewijskwesties?

Is de EEX-Vo toepasselijk op bewijskwesties, zoals het voorlopig getuigenverhoor?
De tekst van de EEX-Vo geeft zelf geen antwoord op deze vraag. Art. 1 EEX-Vo
verklaart de verordening van toepassing op burgerlijke of handelszaken. De term
‘burgerlijke en handelszaken’ wordt in de EEX-Vo niet nader omschreven. Wel sluit
de verordening een aantal rechtsgebieden van het materiële toepassingsgebied uit.
Uitgesloten zijn het personen- en familierecht met uitzondering van alimentatie, voorts
arbitrage, faillissement en sociale zekerheid. De uitsluiting van deze rechtsgebieden
komt voort uit het bijzondere karakter van de uitgesloten onderwerpen en de grote

6 HvJ EG 28 april 2005, C-104/03, Jur. 2005, p. I-3481, NJ 2006, 636, m.nt. P. Vlas, St. Paul Dairy
Industries NV/Unibel Exser BVBA.

7 Verordening (EG) Nr. 1206/2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten
op het gebied van de bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, PbEG 2001 L 174/1. Zie
uitgebreid over deze verordening hoofdstuk 7.
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verschillen die bestaan in de desbetreffende wetgevingen (het conflictenrecht en het
interne recht) van de lidstaten. Voorts is de EEX-Vo niet toepasselijk in fiscale zaken,
douanezaken of administratiefrechtelijke zaken. De lijst van uitgesloten rechtsgebieden
in art. 1 lid 2 is limitatief bedoeld. Deze lijst omvat niet het ‘bewijs’ of ‘bewijsgaring’.

Ook uit de rechtspraak van het HvJ EG omtrent de uitleg van het EEX-Verdrag
valt weinig op te maken over de toepasselijkheid van het EEX-Verdrag op bewijskwes-
ties. Zo wordt in de St. Paul Dairy/Unibel-zaak door het Hof Amsterdam als eerste
prejudiciële vraag gesteld of het voorlopig getuigenverhoor binnen de werkingssfeer
van het EEX-Verdrag valt. Het HvJ EG geeft in het arrest geen antwoord op deze
vraag. Het Europese Hof volstaat met de overweging dat:

‘Met deze vragen, die samen moeten worden onderzocht, de rechter in wezen (wenst) te
vernemen of een verzoek om een getuigenverhoor te gelasten voordat een zaak ten gronde
aanhangig wordt gemaakt, teneinde de indiener daarvan in staat te stellen in te schatten
of een eventuele vordering opportuun is, als voorlopige of bewarende maatregel in de zin
van art. 24 Executieverdrag (vgl. art. 31 EEX-Vo, BJK) onder het toepassingsgebied daarvan
valt.’8

In het Toelichtend Rapport Schlosser worden bewijskwesties in verband gebracht met
het EEX-Verdrag.9 Dit toelichtend rapport is gepubliceerd in het kader van de toetre-
ding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk tot het EEX-Verdrag.10

Het Rapport vormt een toelichting op dit toetredingsverdrag. Dit toelichtend rapport
kan van betekenis blijven bij de uitleg van de EEX-Vo.11

De passage in het Rapport waarin bewijskwesties aan de orde komen, is opgeno-
men onder de paragraaf ‘Algemeen-incidentele rechterlijke beslissingen’. Hierin grenst
het Rapport het toepassingsgebied van Titel III van het EEX-Verdrag (vgl. Hoofdstuk
III EEX-Vo) nader af.12 In Titel III van het EEX-Verdrag staat de erkenning en
tenuitvoerlegging van beslissingen centraal. De passage in het Rapport die van belang
is, heeft betrekking op de uitleg van het begrip ‘beslissing’ in de zin van art. 25 EEX-
Verdrag (vgl. art. 32 EEX-Vo).13 Kort gezegd, moet de te erkennen beslissing onder
het begrip ‘beslissing’ in de zin van art. 25 EEX-Verdrag vallen om de erkenningsrege-
ling van het EEX-Verdrag van toepassing te laten zijn. Onder het begrip ‘beslissing’
wordt elke door een gerecht van een lidstaat gegeven beslissing verstaan, ongeacht
de daaraan gegeven benaming. Het HvJ EG heeft in de rechtspraak omtrent deze

8 HvJ EG St. Paul Dairy/Unibel, r.o. 9.
9 PbEG 1979, C 59, nr. 184 t/m 187, Burgerlijke Rechtsvordering, Vlas, Verdragen & Verordeningen,

EEX-Verdrag, onderdeel toelichtende rapporten.
10 Verdrag tot toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië

en Noord-Ierland tot het EEX-Verdrag (Toetredingsverdrag van 9 oktober 1978, Trb. 1978, 175).
11 Burgerlijke Rechtsvordering, Vlas, Verdragen & Verordeningen, EEX-Verordening, Inleiding.
12 Toel. Rapport Schlosser, EEX-Verdrag, nr. 184; Burgerlijke Rechtsvordering, Vlas, Verdragen &

Verordeningen, EEX-Verdrag, onderdeel toelichtende rapporten.
13 Zie over het begrip ‘beslissing’ in de zin van art. 32 EEX-Vo uitgebreid M. Zilinsky, De Europese

executoriale titel (diss. VU), Serie Burgerlijk Proces & Praktijk, III, Deventer: Kluwer 2005, p. 73
e.v.
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bepaling geoordeeld, dat dit begrip uitsluitend ziet op beslissingen die daadwerkelijk
door een rechterlijke instantie van een verdragsluitende staat zijn gegeven. Vereist
is dat de rechterlijke instantie op eigen gezag de punten van het geschil heeft be-
slecht.14

De vraag rijst of onder het begrip ‘beslissing’ ook processuele of bewijsrechtelijke
beslissingen vallen. Te denken valt aan tussenbeslissingen in een reeds aanhangige
procedure waarbij de rechter aan een procespartij bewijs opdraagt of een deskundigen-
bericht beveelt. Een ander voorbeeld is een rechterlijk bevel tot het houden van een
voorlopig getuigenverhoor. Vallen deze beslissingen onder het toepassingsgebied van
de erkenningsregeling van het EEX-Verdrag resp. de EEX-Vo? Luidt het antwoord
bevestigend, dan zouden dergelijke beslissingen op basis van de EEX-regeling in een
andere lidstaat erkend kunnen worden en ten uitvoer kunnen worden gelegd.

Schlosser merkt in zijn rapport op dat uit de verdragstekst in beginsel niet blijkt
dat ‘incidentele rechterlijke beslissingen die geen voorlopige regeling treffen voor
de rechtsbetrekkingen tussen de partijen, dus met name alleen in verband met de
bewijslevering zijn gegeven’ van het toepassingsgebied van Titel III van het EEX-
Verdrag zijn uitgesloten. Toch sluit het Rapport dergelijke beslissingen uit.15 Schlos-
ser wijst hiervoor drie redenen aan. Ten eerste zou de ‘tenuitvoerlegging’ van dergelij-
ke beslissingen tot problemen leiden. Deze beslissingen kunnen namelijk niet zonder
rechterlijke medewerking door partijen worden nageleefd. Een ander probleem die
bij bewijsrechtelijke beslissingen rijst, is dat bij de effectuering meestal derden, zoals
getuigen, zijn betrokken. Als tweede reden voert Schlosser aan dat de voorschriften
van het EEX-Verdrag (vgl. EEX-Vo) zijn toegespitst op rechterlijke beslissingen die
wat betreft hun inhoud de vaststelling van de rechtsbetrekkingen tussen de partijen
beogen. Bij bewijsrechtelijke beslissingen behoeft hiervan echter geen sprake te zijn.
Deze beslissingen hebben slechts betrekking op de bewijsposities van partijen. Een
antwoord op de vraag of dergelijke beslissingen in algemene zin onder art. 25 EEX-
Verdrag (vgl. art. 32 EEX-Vo) vallen, kan daarmee niet worden gegeven. Tenslotte
noemt het Rapport Schlosser als derde reden dat op het terrein van de bewijslevering
die in het buitenland moet plaatsvinden, speciale rechtshulpregelingen bestaan. Een
voorbeeld is het Haags Bewijsverdrag 1970. Deze regelingen zijn speciaal toegespitst
op het voldoen aan verzoeken om rechtshulp. Zij hebben op grond van art. 57 EEX-
Verdrag (vgl. art. 71 EEX-Vo) voorrang boven het EEX-Verdrag. Het is beter om
in de praktijk gebruik te maken van deze regelingen.

Om de bovenstaande drie redenen wordt Titel III van het EEX-Verdrag niet van
toepassing geacht op de erkenning en tenuitvoerlegging van bewijsrechtelijke beslissin-
gen, zoals een bewijsinterlocutoir of een bevel tot het houden van een voorlopig

14 HvJ EG 2 juni 1994, zaak C-414/92, Jur. 1994, p. I-2237, NJ 1995, 637, m.nt. ThMdB, Solo
Kleinmotoren/Boch.

15 Toel. Rapport Schlosser, EEX-Verdrag, nr. 184; Burgerlijke Rechtsvordering, Vlas, Verdragen &
Verordeningen, EEX-Verdrag, onderdeel toelichtende rapporten.
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getuigenverhoor. Mijns inziens geldt dit ook voor de uitleg van art. 32 EEX-Vo.16

Hoewel de conclusie dat bewijsbeslissingen buiten het toepassingsgebied van het EEX-
Vo vallen naar mijn mening juist is, kan het laatste argument inzake samenloop met
rechtshulpregelingen mijns inziens niet overtuigen. In de volgende paragraaf zal dit
argument nader worden besproken.

5.2.2 Samenloop tussen EEX-Vo en rechtshulpregelingen

De conclusie van Schlosser dat processuele beslissingen buiten het toepassingsgebied
van het Hoofdstuk III van de EEX-Vo vallen, verdient naar mijn mening instemming.
Het dictum van een tussenvonnis houdt meestal een beslissing of een bevel in dat
strekt tot het bereiken van een volgende fase in het geding of tot het leveren van enig
bewijsmiddel. Deze beslissingen zijn in het algemeen niet gericht op de vaststelling
van de rechten van partijen en zijn in hun reikwijdte beperkt tot de Nederlandse
procedure. Daarnaast voert het Rapport Schlosser terecht aan, dat voor de tenuitvoer-
legging van deze beslissingen de medewerking van de rechter of derden noodzakelijk
is. De tenuitvoerlegging van deze beslissingen wordt hierdoor bemoeilijkt.

Hoewel de conclusie in het Rapport Schlosser juist is, is toch een kritische opmer-
king te plaatsen bij één van de argumenten die Schlosser aanvoert. Mijn kritiek richt
zich tegen het derde door Schlosser aangevoerde argument. Schlosser meent dat het
EEX-Verdrag de rechtshulpregelingen niet zou moeten doorkruisen. Deze regelingen
zijn toegespitst op de bewijslevering die in het buitenland moet plaatsvinden en hebben
voorrang op het EEX-Verdrag. Het Rapport-Schlosser haalt daarbij als grondslag
art. 57 EEX-Verdrag aan. Op grond van deze bepaling hebben bijzondere regelingen,
waaronder ook het Haags Rechtsvorderingsverdrag 1954 en het Haags Bewijsverdrag
197017 worden verstaan, voorrang boven het EEX-Verdrag.

Is deze redenering correct? Ingevolge art. 57 lid 1 EEX-Verdrag laat het EEX-
verdrag onverlet verdragen waarbij de verdragsstaten partij zijn (of zullen zijn) en
die voor bijzondere onderwerpen de internationale bevoegdheid en/of de erkenning
en tenuitvoerlegging regelen.18 Art. 71 EEX-Vo kent een gelijksoortige samenloop-
bepaling. Gaat het om de samenloop tussen de EEX-Vo en verordeningen die ten
aanzien van een bijzonder onderwerp bevoegdheids- en executieregels kennen, dan
is art. 67 EEX-Vo van belang.

Ingevolge art. 67 en 71 EEX-Vo hebben bijzondere regelingen die een be-
voegdheids- en erkenningsregeling bevatten, ingeval van samenloop dus voorrang
op de EEX-Vo. De EEX-Vo schakelt zichzelf bij samenloop met deze regelingen als
het ware uit. De vraag rijst echter of de Europese Bewijsverordening en het Haags

16 Burgerlijke Rechtsvordering, Vlas, Verdragen & Verordeningen, EEX-Verordening, art. 32, aant. 2.
17 Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken, 18

maart 1970, Trb. 1979, 38.
18 HvJ EG 6 december 1994, zaak C-406/92, Jur. 1994, p. I-5439, NJ 1995, 659, m.nt. ThMdB, Tatry/

Maciej Rataj, r.o. 24: ‘Deze uitzondering heeft tot doel, de in de bijzondere verdragen neergelegde
bevoegdheidsregels in acht te doen nemen, omdat bij de vaststelling van deze regels rekening is
gehouden met de bijzondere kenmerken van de onderwerpen waarop zij betrekking hebben’.
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Bewijsverdrag beschouwd kunnen worden als regelingen ‘die, voor bijzondere onder-
werpen, de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissin-
gen regelen’.

Mijns inziens is dit niet het geval. De EEX-Vo voorziet blijkens de considerans
in ‘bepalingen die de eenvormigheid van de regels inzake jurisdictiegeschillen in
burgerlijke of handelszaken mogelijk maken.’19 De bevoegdheidsbepalingen van de
verordening dragen dus oplossingen aan voor jurisdictiegeschillen die optreden in
het communautaire rechtsverkeer. Zij hebben een distributieve functie; in deze regels
wordt aangegeven welke rechters van de lidstaten bevoegd en welke onbevoegd zijn
om van een civielrechtelijk geschil kennis te nemen. De Bewijsverordening en het
Haags Bewijsverdrag bevatten geen bevoegdheidsregels in deze zin. Deze regels geven
geen oplossing voor jurisdictiegeschillen. Zij zien op de ‘bevoegdheid’ van de rechter
om in een internationale procedure een verzoek tot rechtshulp te geven aan een rechter
van een andere lidstaat resp. verdragsstaat. De ‘bevoegdheidsregels’ van de rechtshulp-
regelingen zijn dus van een geheel andere orde. De ‘bevoegdheidsregels’ van de
Bewijsverordening zien niet op het kennisnemen van een internationale (bodem)proce-
dure, zoals bij de EEX-Vo het geval is. Zij hebben betrekking op de taken en bevoegd-
heden van de rechter in de fase van de procedure die zich bezighoudt met bewijsvoe-
ring en bewijslevering.

De conclusie dat rechtshulpregelingen, zoals de Bewijsverordening, bij samenloop
altijd voorrang op het EEX-Verdrag resp. de EEX-Vo hebben, is naar mijn mening
dus niet overtuigend. Er kan samenloop optreden tussen de EEX-Vo en de Bewijsver-
ordening, maar deze samenloopproblemen kunnen niet door art. 67 EEX-Vo worden
opgelost. En in het geval sprake is van samenloop tussen de EEX-Vo en het Bewijsver-
drag, evenmin door art. 71 EEX-Vo. Art. 67 EEX-Vo is niet toepasselijk, omdat de
bevoegdheidsregels van de EEX-Vo en de rechtshulpregelingen uiteenlopen en ver-
schillend van karakter zijn. Strikt genomen geeft de Bewijsverordening geen internatio-
nale bevoegdheidsregels.20

5.2.3 Bewijsbeslissingen en erkenning en tenuitvoerlegging

De uitsluiting van bewijsbeslissingen van de erkenningsregeling van het EEX-Verdrag
resp. de EEX-Vo heeft in de Duitse literatuur aanleiding tot enige kritiek gegeven.
Deze kritiek spitst zich toe op het feit dat er geen regeling meer is die de erkenning
en tenuitvoerlegging van bewijsrechtelijke beslissingen regelt.21 Er is sprake van

19 Zie nr. 12 van de Considerans bij de EEX-Vo.
20 Toch noemt Schlosser – m.i. ten onrechte – in het kader van de bespreking van art. 57 EEX-Verdrag

het Haags Bewijsverdrag als voorbeeld van een bijzonder verdrag dat onder deze bepaling valt, net
als het Haags Betekeningsverdrag van 15 november 1965 (Burgerlijke Rechtsvordering, Vlas,
Verdragen & Verordeningen, EEX-Verdrag, onderdeel toelichtende rapporten).

21 Zie P.F. Schlosser, EU-Zivilprozessrecht, 2., erweiterte Auflage, München: Verlag C.H. Beck 2003,
p. 213, 214; M. Bloch, ‘Anerkennung eines ausländischen Sachverständigen aus einem Vertragsstaat
des EuGÜbk’, RIW/AWD 1989, p. 567, 568; R. Stürner, ‘Das ausländische Beweissicherungsver-
fahren’, IPRax 1984, p. 300, 301.
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een ‘lacune’ in de erkenning en tenuitvoerlegging. Deze ‘lacune’ is vooral van belang
bij beslissingen waarvan de naleving niet afhankelijk is van de medewerking van de
buitenlandse (exequatur)rechter of de tussenkomst van derden. Een voorbeeld van
dergelijke beslissingen is een bevel gericht tot de wederpartij tot mededeling of
(dwang)uitgifte van documenten. Indien de documenten zich in een andere lidstaat
bevinden, dan kan de vraag rijzen of een rechterlijk bevel tot mededeling van bewijs-
stukken in het buitenland ten uitvoer kan worden gelegd. Effectuering van een beslis-
sing tot afgifte van documenten langs de weg van de rechtshulpregelingen ligt niet
voor de hand, omdat deze regelingen geen betrekking hebben op de erkenning en
tenuitvoerlegging van beslissingen. In het geval dat de EEX-Vo niet toepasselijk zou
zijn op dergelijke bewijsrechtelijke beslissingen dan zouden deze beslissingen als het
ware tussen wal en schip vallen, aangezien de rechtshulpregelingen niet in een erken-
ningsregeling voorzien. In de Duitse literatuur wordt dan ook verdedigd om deze
beslissingen in het stadium van de erkenning en tenuitvoerlegging aan te merken als
‘beslissing’ in de zin van art. 32 EEX-Vo.22

Mijns inziens is de bovenstaande opvatting niet geheel juist. De uitsluiting van
beslissingen inzake de afgifte van documenten van de erkenningsregeling van de EEX-
Vo betekent niet dat bewijs in een andere lidstaat niet meer kan worden verkregen.
Voor de verkrijging van bewijs ten behoeve van een aanhangige of toekomstige
procedure staat altijd de weg van de rogatoire commissie open.23 Via de rogatoire
commissie kan het benodigde bewijs worden verkregen, zolang de verzochte bewijs-
handeling binnen het materiële toepassingsgebied van de Bewijsverordening valt.
Voorts moet de uitvoering in overeenstemming zijn met het nationale recht van de
lidstaat van uitvoering. Van een ‘lacune’ in bovenbedoelde zin is mijns inziens dan
ook geen sprake.

5.2.4 Conclusie

Op grond van het bovenstaande moet worden geconcludeerd dat de EEX-Vo zelf geen
aanwijzing geeft over de toepasselijkheid op bewijskwesties, maar dit betekent niet
dat de bevoegdheidsregeling van de EEX-Vo dus niet van toepassing is.

Enerzijds volgt dit uit de ruime redactie van art. 1 EEX-Vo. Ook uit de expliciete
bewoordingen waarmee het Rapport Schlosser bewijsrechtelijke beslissingen van de
erkenningsregeling van het EEX-Verdrag resp. de EEX-Vo uitsluit, mag worden
aangenomen dat de bevoegdheidsregeling van de verordening van toepassing is op
bewijskwesties. Indirect volgt dit ook uit de rechtspraak van het HvJ EG. Zo sluit
het HvJ EG in het St. Paul Dairy/Unibel-arrest het voorlopig getuigenverhoor niet

22 P.F. Schlosser, EU-Zivilprozessrecht, 2., erweiterte Auflage, München: Verlag C.H. Beck 2003,
p. 214.

23 In verhouding tot andere lidstaten (behoudens Denemarken), zie bijv. art. 1 lid 1 onder a jo. art. 2
lid 1 van de Bewijsverordening.
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van het toepassingsgebied van het EEX-Verdrag (vgl. EEX-Vo) uit.24 Het HvJ EG
krijgt in deze zaak wel de kans om dit te doen, omdat deze prejudiciële vraag door
het Hof Amsterdam uitdrukkelijk is gesteld. In plaats daarvan gaat het HvJ EG slechts
in op de tweede prejudiciële vraag, die naar de status van het voorlopig getuigenver-
hoor als voorlopige maatregel in de zin van art. 24 EEX-Verdrag (vgl. art. 31
EEX-Vo).

Mede in het licht van het bovenstaande ben ik van mening dat een bewijskwestie
in beginsel een ‘burgerlijke of handelszaak’ is als bedoeld in de zin van art. 1 EEX-
Vo.25 Wel moet de zaak waarin de bewijsvragen spelen, vallen binnen het materiële
toepassingsgebied van de EEX-Vo zoals bepaald door art. 1 EEX-Vo. Is dat niet het
geval, dan is de bevoegdheidsregeling van de EEX-Vo niet toepasselijk. Gaat het om
een voorlopige bewijsverrichting, dan is het nodig dat de maatregel betrekking heeft
op een onderwerp dat tot de materiële werkingssfeer van de EEX-Vo behoort.26

Eigenlijk is de vraag naar de toepasselijkheid van de EEX-Vo deels van academisch
belang. Alleen bij sommige bewijsvragen is de vraag naar de internationale bevoegd-
heid van belang. Deze bewijskwesties spelen een rol voordat een bodemprocedure
aanhangig is gemaakt. Te denken valt bijv. aan het Nederlandse voorlopig getuigenver-
hoor of een voorlopig deskundigenbericht. Aangezien deze bewijskwesties losgekop-
peld zijn van de hoofdprocedure, is juist hier de vraag naar de internationale bevoegd-
heid van belang. De vraag die dan rijst is of de Nederlandse rechter op basis van de
EEX-Vo internationale bevoegdheid kan ontlenen om van een verzoek tot een voor-
lopige bewijsmaatregel kennis te nemen.

Bij de overige bewijskwesties die in het kader van een reeds aanhangige procedure
rijzen, spelen bevoegdheidsproblemen eigenlijk niet. Deze bewijskwesties doen zich
voor in de hoofdprocedure zelf, waarvoor de rechter al de rechtsmacht op basis van
de EEX-Vo heeft vastgesteld en aangenomen. Een getuigenverhoor of een deskun-
digenonderzoek in een civiele procedure, roepen daarmee geen zelfstandige bevoegd-
heidsvragen op.

In de verdere bespreking van de EEX-Vo zal daarom geen aandacht worden
besteed aan de bewijsvragen die onderdeel vormen van een (bodem)procedure. Alleen
de bewijsvragen die spelen in het stadium voorafgaand aan een (bodem)procedure,
zoals de voorlopige bewijsverrichtingen, zijn voor de vraag naar de internationale
bevoegdheid van belang. Een bepaling in de EEX-Vo waaraan bevoegdheid voor het
nemen van voorlopige bewijsverrichtingen kan worden ontleend, is art. 31 EEX-Vo
(vgl. art. 24 EEX-Verdrag). Deze bepaling heeft betrekking op voorlopige en bewaren-
de maatregelen. In de volgende paragraaf zal deze bepaling nader onder de loep

24 HvJ EG 28 april 2005, C-104/03, Jur. 2005, p. I-3481, NJ 2006, 636, m.nt. P. Vlas, St. Paul Dairy
Industries NV/Unibel Exser BVBA.

25 Zie ook X.E. Kramer, ‘Voorlopige en bewarende maatregelen in internationaal perspectief (2001-
2003)’, NIPR 2003, p. 247.

26 Zie HvJ EG St. Paul Dairy/Unibel, r.o. 10; HvJ EG 17 november 1998, C-391/95, Jur. 1998, p.
I-7091, NJ 1999, 339, m.nt. PV, Van Uden/Deco-Line, r.o. 33. Zie ook o.m. E. Pataut, Noot bij
HvJ EG 28 april 2005, C-104/03, St. Paul Dairy/Unibel, Revue critique de d.i.p. 2005, p. 751.
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worden genomen. De vraag rijst of een voorlopige bewijsverrichting, zoals het Neder-
landse voorlopig getuigenverhoor, onder de reikwijdte van deze bevoegdheidsbepaling
valt. Voorts is relevant of de Nederlandse rechter aan de hand van deze bepaling zich
bevoegd kan verklaren om van een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigen-
verhoor kennis te nemen.

5.3 Voorlopige en bewarende maatregelen; art. 31 EEX-Vo

5.3.1 Inleiding

De tekst van art. 31 EEX-Vo luidt als volgt:

‘In de wetgeving van een lidstaat vastgestelde voorlopige of bewarende maatregelen kunnen
bij de gerechten van die staat worden aangevraagd, zelfs indien een gerecht van een andere
lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen.’

Bij lezing van dit artikel rijzen enige vragen die aandacht behoeven. Ten eerste, wat
moet onder het begrip ‘voorlopige of bewarende maatregelen’ in de zin van art. 31
EEX-Vo worden verstaan? Verschillende landen kennen hun eigen regelingen op dit
gebied, met eigen kenmerken en bijzonderheden. Vallen onder dit begrip ook de
voorlopige bewijsverrichtingen, zoals het Nederlandse voorlopig getuigenverhoor?

Het HvJ EG heeft in de St. Paul Dairy/Unibel-zaak geoordeeld over het Nederland-
se voorlopig getuigenverhoor. Dit arrest zal in par. 5.4 worden besproken. Alvorens
ik dit arrest bespreek, geef ik eerst een kort overzicht van de rechtspraak van het HvJ
EG omtrent het begrip ‘voorlopige of bewarende maatregelen’ (par. 5.3.2). Daarbij
zal ook de aandacht uitgaan naar hoe de lagere Nederlandse rechtspraak daterend van
vóór het St. Paul Dairy/Unibel-arrest omgaat met het voorlopig getuigenverhoor en
art. 31 EEX-Vo (par. 5.3.3).

Een tweede onderwerp van art. 31 EEX-Vo is de bevoegdheidsregeling van deze
bepaling. De bevoegdheidsregeling zal in paragraaf 5.3.4 worden besproken. Daarbij
zal ook aandacht worden besteed aan de rol die de interne regels van relatieve compe-
tentie spelen. Voor het voorlopig getuigenverhoor kan gewezen worden op art. 187
lid 1 en 2 Rv.

Een derde element dat met art. 31 EEX-Vo is verbonden, is de vraag in hoeverre
voorlopige en bewarende maatregelen vatbaar zijn voor erkenning en tenuitvoerlegging
onder de EEX-Vo. Uit de rechtspraak van het HvJ EG, zoals valt af te leiden uit het
Denilauler-arrest en het Mietz-arrest, volgt dat deze voorzieningen onder bepaalde
voorwaarden en met toepassing van de gewone regels van het EEX-Verdrag (vgl.
EEX-Vo) kunnen worden erkend.27 Bij bewijsbeslissingen rijzen echter op dit punt

27 HvJ EG 21 mei 1980, zaak 125/79, Jur. 1980, p. 1553, NJ 1981, 184, m.nt. JCS,Denilauler/Couchet;
HvJ EG 27 april 1999, zaak C-99/96, Jur. 1999, p. I-2277, NJ 2001, 90, m.nt. PV, Mietz.
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specifieke problemen. Op dit derde element zal ik in dit hoofdstuk verder niet in-
gaan.28 Ik verwijs hiervoor naar par. 5.2.

5.3.2 Het begrip ‘voorlopige of bewarende maatregelen’ in de zin van art. 31
EEX-Vo

Wat Nederland betreft, bestaat weinig twijfel erover dat beslissingen tot het verlenen
van een verlof tot het leggen van conservatoir beslag en tot vanwaardeverklaring en
tot opheffing van dit beslag (art. 700 e.v. Rv) onder art. 31 EEX-Vo vallen. Hetzelfde
geldt voor het bevel tot gerechtelijke bewaring (art. 709, 853-861 Rv).29 Aanvankelijk
heeft onzekerheid bestaan of hetzelfde geldt ten aanzien van voorzieningen die in
zekere zin vooruitlopen op de uitspraak in de hoofdzaak. Gedacht kan worden aan
een voorlopige voorziening tot betaling van een geldsom. Veelal wordt deze voorzie-
ning in de praktijk als definitief aanvaard. In het Van Uden-arrest heeft het HvJ EG
bepaald dat het incassokortgeding onder het begrip ‘voorlopige en bewarende maatrege-
len’ valt, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.30

Het HvJ EG heeft in een aantal uitspraken duidelijkheid gegeven omtrent het begrip
‘voorlopige of bewarende maatregelen’. Een belangrijke uitspraak betreft het arrest
van het HvJ EG in de Reichert/Dresdner Bank II-zaak.31 In dit arrest geeft het Hof
een autonome definitie van het begrip ‘voorlopige of bewarende maatregelen’. Het
Hof oordeelt dat hieronder moet worden verstaan ‘maatregelen die ter zake van
onderwerpen die binnen het toepassingsgebied van het Executieverdrag vallen, bedoeld
zijn een feitelijke of juridische situatie te handhaven ter bewaring van rechten waarvan
de erkenning langs andere weg wordt gevraagd voor de rechter die van het bodem-
geschil kennisneemt’.

Een andere uitspraak betreft het Denilauler-arrest. Het Hof bepaalt hierin dat het
geven van een voorlopige voorziening van de rechter een grote behoedzaamheid vergt,
en een gedegen kennis van de concrete omstandigheden waarin de maatregelen effect
moeten sorteren.32 De rechter moet voorts het voorlopige en bewarende karakter
van de maatregelen garanderen. Bijv. door het stellen van een tijdslimiet aan de
voorziening.

28 Zie verder M. Zilinsky,De Europese executoriale titel (diss. VU), Serie Burgerlijk Proces & Praktijk,
III, Deventer: Kluwer 2005, p. 73 e.v.; X.E. Kramer, Het kort geding in internationaal perspectief:
een rechtsvergelijkende studie naar de voorlopige voorziening in het internationaal privaatrecht
(diss. UL), Serie Recht en Praktijk, 116, Deventer: Kluwer 2001, p. 183 e.v.

29 Burgerlijke Rechtsvordering, Vlas, Verdragen & Verordeningen, EEX-Verordening, art. 31, aant. 2.
30 HvJ EG 27 april 1999, zaak C-99/96, Jur. 1999, p. I-2277, NJ 2001, 90, m.nt. PV, Mietz, r.o. 38;

HvJ EG 17 november 1998, zaak C-391/95, Jur. 1998, p. I-7091,NJ 1999, 339, m.nt. PV, Van Uden/
Deco-Line, r.o.47.

31 HvJ EG 26 maart 1992, zaak C-261/90, Jur. 1992, p. I-2149, NJ 1996, 315, NILR 1993, p. 499,
m.nt. P. Vlas, Reichert II.

32 HvJ EG 21 mei 1980, zaak 125/79, Jur. 1980, p. 1553, NJ 1981, 184, m.nt. JCS,Denilauler/Couchet.
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Uit de rechtspraak van het HvJ EG blijkt dat het begrip ‘voorlopige en bewarende
maatregelen’ in de zin van art. 31 EEX-Vo een beperkte strekking heeft. De maatrege-
len hebben primair tot doel om rechten in de hoofdzaak veilig te stellen. Ook moet
een duidelijk verband bestaan tussen de voorlopige maatregel en de bodemprocedure.
Zo dienen de maatregelen in het kader van een reeds aanhangige of toekomstige
procedure te worden ingesteld. Zo nodig moet de rechter het voorlopige karakter
garanderen, bijv. door aan de toewijzing van de maatregel een aantal aanvullende
voorwaarden te verbinden.

Welbeschouwd moet een voorlopige maatregel dus aan drie kenmerken voldoen om
onder art. 31 EEX-Vo te vallen: voorlopigheid, accessoriteit, en een bewarende
strekking.33

Voorlopigheid brengt mee dat de maatregel niet het karakter mag hebben van een
uitspraak in de bodemzaak.34 De rechtsgevolgen ervan moeten in een latere bodem-
procedure ‘omkeerbaar’ zijn. Er mag geen situatie ontstaan waarin de rechter in een
latere procedure is gebonden aan de voorlopige voorziening.

Bij accessoriteit geldt dat er een koppeling moet bestaan tussen de voorlopige
voorziening en de bodemprocedure. Een voorlopige voorziening moet in het kader
van een reeds aanhangige of binnenkort aanhangig te maken bodemprocedure worden
gevraagd.35 Dit sluit aan bij de functie van een voorlopige voorziening als hulpmiddel
bij de bodemprocedure.

Accessoriteit én voorlopigheid zijn als kenmerken terug te vinden in de jurispru-
dentie van het HvJ EG. Zo acht het Hof in het Van Uden-arrest een vordering tot
betaling van een (voorschot op een) geldsom geen voorlopige voorziening in de zin
van art. 24 EEX-Verdrag (vgl. art. 31 EEX-Vo), tenzij aan een aantal aanvullende
voorwaarden is voldaan. Eén van deze vereisten is dat een garantie moet bestaan dat
het toegewezen bedrag wordt terugbetaald wanneer de eiser in de bodemprocedure
in het ongelijk wordt gesteld.36 De introductie van dit aanvullende vereiste dient
twee doelen. Enerzijds de voorlopigheid van deze maatregel. De verplichting om voor
het toegewezen bedrag een (bank)garantie te stellen, dient als waarborg voor de
‘juridische omkeerbaarheid’ van de maatregel. Anderzijds de accessoriteit met het
bodemgeding. Alleen door het starten van een bodemprocedure en het verkrijgen van
een veroordelend vonnis in deze procedure, kan de eiser weer de vrije beschikking

33 Overigens is in de literatuur (zie bijv. C. Wolff en S. Lange, ‘Das Europaïsche System des einstweili-
gen Rechtsschutzes – doch noch kein System?’, RIW/AWD 2003, p. 60, X.E. Kramer, NIPR 2003,
p. 246) wel een ander vereiste gesteld aan de toepassing van art. 31 EEX-Vo, namelijk dat deze
bepaling slechts geldt in spoedeisende gevallen. Dit urgentievereiste wordt in verband gebracht met
de functie van de voorlopige voorziening, namelijk het in spoedeisende gevallen treffen van een
zo’n effectief mogelijke voorziening.

34 Zie ook P. de Vareilles-Sommières, ‘La compétence internationale des tribunaux français en matière
de mesures provisoires’, Revue critique de d.i.p. 1996, p. 397 e.v., i.h.b. p. 404, nr. 6.

35 Zie C. McLachlan, ‘The Jurisdictional Limits of Disclosure Orders in Transnational Fraud Litigation’,
ICLQ 1998, p. 17.

36 HvJ EG 17 november 1998, zaak C-391/95, Jur. 1998, p. I-7091,NJ 1999, 339, m.nt. PV, Van Uden/
Deco-Line, r.o. 47.
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hebben over de in het (incasso)kort geding toegewezen geldsom en vervalt verder
de eis van het stellen van een bankgarantie.

Een derde en laatste kenmerk is dat de voorlopige maatregel een bewarende
strekking heeft. Dit bewaren kan zowel in een feitelijke betekenis, zoals het bewaren
van goederen in de vorm van een conservatoir beslag, als in de zin van ‘het bewaren’
van een recht van een schuldeiser.37 In het laatste geval bewaart de maatregel de
rechtspositie van een partij.

5.3.3 Nederlandse rechtspraktijk

Vallen onder het begrip ‘voorlopige of bewarende maatregelen’ ook voorlopige
bewijsverrichtingen, zoals een voorlopig getuigenverhoor (art. 186-193 Rv) of een
voorlopig deskundigenonderzoek (art. 202-207 Rv)?

In de Nederlandse lagere rechtspraak van vóór de St. Paul Dairy/Unibel-uitspraak
wordt dit zonder veel motivering aangenomen. Niet alleen het voorlopige getuigenver-
hoor geldt als een voorlopige maatregel in de zin van art. 24 EEX-Verdrag/art. 31
EEX-Vo.38 Ook het voorlopig deskundigenonderzoek wordt zonder veel moeite
aangemerkt als een voorlopige maatregel in de zin van art. 31 EEX-Vo.39

Hoewel de rechtspraak dus over het algemeen aanneemt dat de bovenstaande
procedures onder art. 31 EEX-Vo vallen, is in de literatuur twijfel over deze vraag
gerezen.40 Deze twijfel is vooral geuit over het voorlopig getuigenverhoor. Dit heeft
alles te maken met het karakter van het voorlopig getuigenverhoor. Partijen kunnen
deze procedure om uiteenlopende redenen gebruiken. Dit kan uiteenlopen van het
inschatten van de proceskansen in een bodemprocedure tot het voorkomen dat bewijs-
materiaal verloren gaat. Alleen in de laatste situatie zou het getuigenverhoor een
bewarend karakter dragen. Ook bestaat er twijfel over de voorlopigheid van de proce-
dure.

Deze twijfel is voor de Hoge Raad voldoende aanleiding geweest om in 1995
in de Saueressig/Forbo-zaak aan het HvJ EG prejudiciële vragen te stellen. Deze
vragen luiden als volgt:

‘1. valt het in de artt. 214 en volgende (thans: art. 186 e.v. Rv, BJK) van het Nederlandse
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geregelde instituut van ‘voorlopig getuigenverhoor

37 C. van der Plas, ‘Voorlopige en bewarende maatregelen in de fase van erkenning en tenuitvoerleg-
ging’, NIPR 2002, p. 149.

38 Hof Arnhem 30 mei 1989, NIPR 1990, 325; Rb. Amsterdam 14 juli 1989, NJ 1991, 551; Rb. ’s-
Hertogenbosch 10 juni 1992, NIPR 1992, 446; Rb. Rotterdam 29 september 1993, NIPR 1993, 485.
Ook in de Duitse rechtspraak wordt dit, wat het ‘selbständige Beweisverfahren’ (§ 485 e.v. ZPO)
betreft, aangenomen: OLG Hamburg 29 augustus 1999, IPRax 2000, p. 530, m.nt. Fösterling, IPRax
2000, p. 499: ‘Zwar fällt auch das selbständige Beweisverfahren unter art. 24 EuGVÜ’.

39 Hof Amsterdam 7 mei 1992, NIPR 1992, 416; Hof ’s-Gravenhage 17 juli 2000, NJ 2000, 301
(impliciet). Afwijzend echter: Rb. ’s-Gravenhage 26 januari 2000, NIPR 2000, 141.

40 Zie voor een overzicht van de literatuur de conclusie van A-G Strikwerda bij HR 24 maart 1995,
NJ 1998, 414, m.nt. PV, Saueressig/Forbo.
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voordat een geding aanhangig is’ mede in aanmerking genomen de daarvan in 3.4.4 gegeven
karakteristiek binnen de werkingssfeer van art. 24 EEX (vgl. art. 31 EEX-Vo, BJK)?
2. Zo ja, kan het dan gelden als een maatregel in de zin van art. 24 EEX (vgl. art. 31 EEX-
Vo, BJK)?’

Het voorlopig getuigenverhoor heeft in deze zaak tot doel om opheldering te verkrijgen
over bepaalde feiten (schending van een geheimhoudingsovereenkomst) teneinde de
identiteit te achterhalen van de mogelijke (potentiële) partij tegen wie de eiser voor-
nemens is om een vordering in te stellen. Het HvJ EG heeft echter niet de kans
gekregen om zich over deze vragen te buigen, omdat partijen in de loop van de
procedure tot een schikking zijn gekomen. Pas in de uitspraak in de St. Paul Dairy/
Unibel-zaak heeft het HvJ EG uitsluitsel gegeven over de positie van het voorlopig
getuigenverhoor als voorlopige maatregel in de zin van art. 24 EEX-Verdrag resp.
art. 31 EEX-Vo. Een bespreking van deze uitspraak vindt plaats in par. 5.4.

Voordat ik het arrest bespreek, wil ik eerst het tweede element van art. 31 EEX-Vo
bespreken, namelijk de bevoegdheidsregel van deze bepaling.

5.3.4 De bevoegdheidsregel van art. 31 EEX-Vo

De bevoegdheidsregeling van art. 31 EEX-Vo staat centraal in het Van Uden-arrest.
In dit arrest bepaalt het HvJ EG dat art. 24 EEX-Verdrag (vgl. art. 31 EEX-Vo) pas
in aanmerking komt, indien de aangezochte rechter zijn bevoegdheid niet op een van
de overige bevoegdheidsbepalingen van het EEX-Verdrag (vgl. EEX-Vo) kan baseren.
Dit zijn art. 2 en 5-18 EEX-Verdrag (vgl. art. 2 en 5-24 EEX-Vo).41 Met andere
woorden, art. 31 EEX-Vo is als bevoegdheidsgrond pas van belang, nadat vaststaat
dat de rechter niet op basis van de overige bepalingen van de EEX-Vo bevoegd is.

In zekere zin vormt art. 31 EEX-Vo dus een ‘restbepaling’ voor het nemen van
voorlopige maatregelen. Is de rechter bevoegd op grond van de overige bevoegdheids-
bepalingen van de verordening, dan komt art. 31 EEX-Vo niet in beeld. De rechter
is dan automatisch bevoegd om voorlopige maatregelen te treffen. De rechtsmacht
tot het nemen van voorlopige maatregelen vloeit in dat geval niet voort uit art. 31
EEX-Vo, maar uit art. 2 en 5-24 EEX-Vo. De alsdan bevoegde rechter is in de
uitoefening van zijn bevoegdheid niet aan enige voorwaarde gebonden.42

Kan de rechter zijn bevoegdheid niet baseren op art. 2 en 5-23 EEX-Vo, dan is
art. 31 EEX-Vo toepasselijk. In dat geval dient de rechter zijn bevoegdheid te combine-
ren met zijn nationale bevoegdheidsregels. Art. 31 heeft namelijk geen bevoegdheids-
toedelende functie. Verder is de uitoefening van de bevoegdheid op basis van art.

41 HvJ EG 17 november 1998, zaak C-391/95, Jur. 1998, p. I-7091,NJ 1999, 339, m.nt. PV, Van Uden/
Deco-Line. Het HvJ EG heeft in het Mietz-arrest (HvJ EG 27 april 1999, zaak C-99/96, Jur. 1999,
p. I-2277, NJ 2001, 90, m.nt. PV) een precisering aangebracht, die erin bestaat dat art. 18 EEX-
Verdrag (vgl. art. 24 EEX-Vo; stilzwijgende forumkeuze) niet volstaat als grondslag voor een
onbeperkte bevoegdheid van de rechter tot het nemen van voorlopige of bewarende maatregelen.

42 HvJ EG 17 november 1998, zaak C-391/95, Jur. 1998, p. I-7091,NJ 1999, 339, m.nt. PV, Van Uden/
Deco-Line, r.o. 22.
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31 EEX-Vo niet zonder voorwaarden. Zo dient er een reële band te bestaan tussen
het voorwerp van de gevraagde maatregelen en de territoriale bevoegdheid van de
aangezochte rechter. Het HvJ EG geeft niet nader aan waarin deze reële band zou
moeten bestaan. Aangenomen mag worden dat deze band doorgaans zal bestaan in
de plaats van tenuitvoerlegging van de maatregel. De gevraagde maatregel zal immers
voor een groot deel effect moeten sorteren in het territoir van de desbetreffende rechter.
Mijns inziens resulteert dit reële band-vereiste erin dat de rechter op basis van art.
31 EEX-Vo alleen bevoegdheid toekomt als ‘forum acti’. Zijn bevoegdheid is met
andere woorden beperkt tot het nemen van voorlopige maatregelen die (in de reikwijd-
te) beperkt zijn tot Nederland.

Zoals hierboven blijkt, is art. 31 EEX-Vo pas toepasselijk, indien de rechter niet
krachtens de overige bepalingen van de verordening bevoegd is. Voorts moet de rechter
bij de toepassing van art. 31 EEX-Vo nagaan of bevoegdheid kan worden ontleend
aan het nationale bevoegdheidsrecht.

Wat Nederland betreft, is het commune bevoegdheidsrecht neergelegd in art. 1-14
Rv. Wil de Nederlandse rechter op basis van art. 31 EEX-Vo van een verzoek tot
het houden van een voorlopig getuigenverhoor kennisnemen, dan is het nodig dat
hij in art. 1-14 een bevoegdheidsgrondslag vindt. Een bepaling die daartoe kan worden
gebruikt, is art. 13 Rv. Deze bepaling heeft betrekking op voorlopige en bewarende
maatregelen. Indien de rechtsmacht op basis van art. 31 EEX-Vo in combinatie met
art. 13 Rv wordt gebaseerd, dan ontstaat er mijns inziens een probleem. Net als art.
31 EEX-Vo bezit art. 13 Rv geen bevoegdheidstoedelende functie. Om te bepalen
of de Nederlandse rechter bevoegd is om een voorlopige maatregel te geven, zal in
de overige bevoegdheidsbepalingen van art. 1-14 Rv gezocht moeten worden naar
een geschikte bevoegdheidsgrond.43 Het probleem is dan dat de bevoegdheidsbepalin-
gen die voor toepassing in aanmerking komen (zoals art. 2 en 6, 6a, 7, 8 Rv), groten-
deels zijn ontleend aan het EEX-Verdrag (resp. de EEX-Vo). Deze bevoegdheidsgron-
den kunnen niet door de Nederlandse rechter worden gebruikt, indien hij rechtsmacht
wil vestigen op art. 31 EEX-Vo in combinatie met art. 13 Rv. De ‘restwerking’ van
art. 31 EEX-Vo brengt dit met zich mee (zie hierboven).

Naar mijn mening moet bij de toepassing van art. 31 EEX-Vo aansluiting worden
gezocht bij de interne regels van relatieve competentie. Deze koppeling naar de interne
regels van relatieve competentie kan eventueel via art. 10 Rv worden gemaakt.
Ingevolge art. 10 Rv behoudt een aantal specifieke interne regels van relatieve compe-
tentie anders dan die vervat in de derde afdeling van de tweede titel (art. 99-109 Rv)
en de tweede afdeling van de derde titel (art. 262-269 Rv) hun rechtsmachttoedelende
functie, ‘voorzover uit de specifieke bepaling niet voortvloeit dat zij alleen op de
interne relatieve bevoegdheid betrekking heeft’.44 De regels van relatieve competentie
zijn wat het voorlopig getuigenverhoor betreft, neergelegd in art. 187 lid 1 en 2 Rv.

43 Burgerlijke Rechtsvordering, P. Vlas, art. 13, aant. 1.
44 Kamerstukken II 1999/00, 26 855, nr. 3, p. 43 (MvT). Zie over art. 10 Rv, Burgerlijke Rechtsvorde-

ring, Vlas, art. 10, aant. 1 en 2.
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Voor het voorlopige deskundigenonderzoek (en plaatsopneming) is art. 203 lid 1 Rv
relevant. In het vervolg zal ik alleen ingaan op de bevoegdheidsregel voor het voor-
lopig getuigenverhoor (art. 187 Rv).

Art. 187 Rv schrijft voor dat het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenver-
hoor moet worden gedaan bij de rechtbank of kantonrechter die vermoedelijk bevoegd
zal zijn om van het geding kennis te nemen. Voorts bij de rechter binnen wiens gebied
de getuigen, of het grootste aantal van hen, woonachtig zijn of verblijven. Is de
bodemprocedure aanhangig gemaakt, dan is de rechter voor wie het bodemgeschil
aanhangig is, exclusief bevoegd.

De Nederlandse rechter is dus op basis van art. 31 EEX-Vo jo. art. 187 lid 1 Rv
bevoegd, indien in zijn rechtsgebied de getuigen, of het grootste aantal van hen
verblijven of woonachtig zijn. Een interessante vraag die in dit verband rijst is hoe
gehandeld moet worden in een situatie waarin vaststaat dat de bodemprocedure voor
de buitenlandse rechter reeds aanhangig is of binnenkort aanhangig wordt gemaakt,
maar in Nederland één of meer getuigen woonachtig zijn.45 Weerhoudt het gegeven
van de buitenlandse bodemprocedure de Nederlandse rechter ervan om rechtsmacht
te ontlenen aan art. 31 EEX-Vo?

Deze vraag is in de jurisprudentie verschillende malen aan bod gekomen. Steeds
is een forumkeuze gemaakt voor een buitenlandse rechter of is een bodemprocedure
reeds aanhangig in een andere lidstaat.

Een voorbeeld is een uitspraak van de Rb. Rotterdam van 29 september 1993 (NIPR
1993, 485). Verzoeker, een Belgische vennootschap, vraagt bij de Rb. Rotterdam een
voorlopig getuigenverhoor teneinde opheldering te verkrijgen over bepaalde feiten.
Een aantal van de getuigen is in Nederland woonachtig. Aan de hand van de verkregen
getuigenverklaringen wil verzoeker bij de Rotterdamse Rechtbank een procedure tot
schadevergoeding uit onrechtmatige daad aanhangig maken tegen de verweerders
(beide Engelse vennootschappen). Omtrent het geschilpunt is echter reeds een bodem-
procedure voor de High Court te Londen gestart. De rechtbank verklaart zich onbe-
voegd om van het verzoek kennis te nemen, omdat onvoldoende band bestaat tussen
de gevraagde maatregel en Nederland. De rechtbank overweegt dat:

‘Daarbij een rol (speelt) dat het blijkens het bepaalde in art. 215 Rv (thans art. 187 Rv,
BJK) juist de bedoeling van de Nederlandse wetgever is geweest dat in beginsel de rechter
die van het geschil kennis zal nemen dan wel reeds kennis genomen heeft, bevoegd is tot
het bepalen van een voorlopig getuigenverhoor. Het feit dat een procedure in een ander
land langduriger en kostbaarder is dan in Nederland kan toch in redelijkheid niet geacht
worden een reden te zijn om bevoegdheid van de Nederlandse rechter aan te nemen.’46

45 Zo kan het in de praktijk voorkomen dat bij de behandeling van het verzoekschrift blijkt dat het
bodemgeding voor een buitenlandse rechter aanhangig is of aanhangig zal worden gemaakt. Partijen
kunnen bijv. contractueel een forumkeuze zijn overeengekomen. Zie over deze vraag ook Burgerlijke
Rechtsvordering, Rutgers, art. 186, aant. 6.

46 Rb Rotterdam 29 september 1993, NIPR 1993, 485.
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Een ander voorbeeld is Rb ’s-Gravenhage 17 juli 2000 (NJ 2001, 87). In deze zaak
acht het Hof ‘s-Gravenhage zich niet bevoegd, nu ‘een redelijke uitleg van de wettelij-
ke bepalingen (art. 203 lid 1 Rv, BJK) meebrengt dat, nu in casu de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Gent, derhalve een buitenlandse rechter, bevoegd is in de hoofdzaak
en aldaar reeds een procedure aanhangig is gemaakt, (…)’.

Een geval waarin de Nederlandse rechter zich wel bevoegd acht op grond van
art. 31 EEX-Vo (in casu art. 24 EEX-Verdrag) in combinatie met art. 187 lid 1 Rv
is een uitspraak van de Rb. Amsterdam.47 Het voorlopig getuigenverhoor wordt
gevraagd in het kader van een geschil aangaande de ontbinding van een viertal
overeenkomsten. Ofschoon het bodemgeding nog niet aanhangig is, verklaart de Rb.
Amsterdam zich bevoegd, nu twee van de zeven aangezegde getuigen in het arrondisse-
ment Amsterdam hun gewone verblijfplaats hebben. De rechtbank gaat evenwel niet
in op het feit dat partijen in twee van de overeenkomsten een forumkeuze voor de
Belgische rechter hebben opgenomen.

Deze drie uitspraken tonen aan, dat de Nederlandse rechter niet snel geneigd is
bevoegdheid aan te nemen als vaststaat dat een bodemprocedure in een andere lidstaat
aanhangig moet worden of aanhangig is. In sommige uitspraken wordt expliciet
verwezen naar de achterliggende bedoeling van de Nederlandse wetgever tot de
invoering van art. 187 Rv, namelijk dat het in beginsel de rechter die van het hoofd-
geschil kennisneemt of zal nemen bevoegd is tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor.

Rutgers verdedigt dan ook dat de Nederlandse rechter in dit soort gevallen enige
terughoudendheid moet betrachten.48 Het is beter om in dergelijke gevallen het
initiatief voor het houden van een (voorlopig) getuigenverhoor te laten bij de buiten-
landse rechter. Naar mijn mening zou deze opvatting niet in alle gevallen moeten
gelden. Alleen in het geval dat de bodemprocedure bij de buitenlandse rechter reeds
aanhangig is, deel ik de opvatting van Rutgers. In deze situatie kunnen partijen immers
met hun verzoek direct terecht bij de buitenlandse rechter. Het is vervolgens aan deze
rechter om te besluiten of hij in het kader van de buitenlandse procedure aan de
Nederlandse rechter een rogatoire commissie opdraagt (zoals mogelijk is onder de
Bewijsverordening), teneinde de in Nederland woonachtige getuigen te horen. Voorts
kan verdedigd worden, dat in deze situatie (bewijs in Nederland, bodemprocedure
aanhangig in een andere lidstaat) een directe vorm van samenloop optreedt tussen
de EEX-Vo en de Bewijsverordening. Dit zou naar mijn mening ook een argument
kunnen zijn voor de lokale (Nederlandse) rechter om terughoudendheid te betrachten.
Hij is mogelijk op basis van art. 31 EEX-Vo bevoegd,49 maar zou mijns inziens het

47 Rb Amsterdam 14 juli 1989, NJ 1991, 551.
48 Zie ook Burgerlijke Rechtsvordering, Rutgers, art. 186, aant. 6.
49 Zie HR 21 juni 2002, NJ 2002, 563, m.nt. PV, Spray Network/Telenor, r.o. 3.4.2. In deze zaak gaat

het om de vraag of de Nederlandse rechter op basis van het EVEX-Verdrag bevoegdheid toekomt
om kennis te nemen van een vordering in kort geding, indien de bodemprocedure reeds aanhangig
is bij de bevoegde rechter in Noorwegen. Volgens de Hoge Raad kan de Nederlandse rechter in
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verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor moeten afwijzen. Op de
problematiek van samenloop tussen EEX-Vo en Bewijsverordening kom ik later terug
in par. 5.5.

In het geval dat een (buitenlandse) bodemprocedure nog niet aanhangig is, kunnen
partijen naar mijn mening belang hebben het bewijs te verkrijgen via een lokale
procedure als het voorlopig getuigenverhoor. Om dan de weg naar de Nederlandse
rechter te ontzeggen, gaat mij te ver. Een dergelijke strikte opvatting kan ertoe leiden
dat bewijs verloren gaat, wat moet worden voorkomen.

5.4 Het St. Paul Dairy/Unibel-arrest

Nadat het HvJ EG in de Saueressig/Forbo-zaak50 niet de kans heeft gekregen om
zich uit te spreken over het voorlopig getuigenverhoor, kwam in de St. Paul/Dairy-zaak
een mogelijkheid voor herkansing.51 In deze zaak heeft het Hof Amsterdam aan het
HvJ EG twee prejudiciële vragen gesteld omtrent het voorlopig getuigenverhoor.
Ofschoon dit arrest is gewezen onder het EEX-Verdrag (vgl. art. 24 EEX-Verdrag),
behoudt het arrest zijn betekenis onder de EEX-Verordening (vgl. art. 31 EEX-Vo).
Aan dit arrest liggen de volgende feiten ten grondslag.

St. Paul Dairy, een in België gevestigde vennootschap, is een producent van
smeltkaas en verkoopt deze als halffabrikaat aan verschillende afnemers. In 1998 sluit
St. Paul Dairy een onderhoudsovereenkomst met het eveneens in België gevestigde
Unibel Exser B.V.B.A. (Unibel). In het kader van deze overeenkomst installeert Unibel
een leiding waardoor onder druk heet water stroomt. Kort na de installatie van deze
leiding treedt er een technisch gebrek op, waardoor kortsluiting ontstaat en 293 ton
aan grondstoffen en afgewerkte smeltkaas wordt aangetast. St. Paul voelt zich gedwon-
gen om de bedorven partij kaas tegen een dumpprijs te verkopen aan een Nederlandse
vennootschap en wil Unibel aansprakelijk stellen voor de geleden schade. St. Paul
is dan ook voornemens hierover in België een procedure te beginnen. Op haar beurt
verzoekt Unibel in Nederland een voorlopig getuigenverhoor. Door middel van dit
verhoor wil Unibel achterhalen of St. Paul terecht de partij kaas tegen een dumpprijs
in Nederland heeft verkocht of dat wellicht bij de verkoop fraude is gepleegd. Pas
nadat hierover duidelijkheid is verkregen, is Unibel in staat om haar processuele positie
te bepalen.

De Rb. Haarlem die in eerste instantie van het verzoek kennisneemt, acht zich
op grond van art. 24 EEX-Verdrag (vgl. art. 31 EEX-Vo) bevoegd, aangezien het
voorlopig getuigenverhoor een voorlopige maatregel is als in deze bepaling bedoeld.52

dat geval slechts bevoegdheid tot het geven van voorlopige maatregelen ontlenen aan art. 24 EVEX-
Verdrag (vgl. art. 31 EEX-Vo).

50 HR 24 maart 1995, NJ 1998, 414, m.nt. PV, Saueressig/Forbo. Zie par. 5.3.3.
51 HvJ EG 28 april 2005, zaak C-104/03, Jur. 2005, p. I-3481, NJ 2006, 636, m.nt. P. Vlas, St. Paul

Dairy Industries NV/Unibel Exser BVBA.
52 Rb Haarlem 23 april 2002, NIPR 2002, 282, NJkort 2002, 56.
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Bovendien woont de getuige in Nederland en wordt de partij kaas op de Nederlandse
markt gebracht. Er is met andere woorden, sprake van voldoende reële band tussen
het voorwerp van de gevraagde maatregel en de bevoegdheid van de Nederlandse
rechter (zie par. 5.3.4).

In hoger beroep legt het Hof Amsterdam53 een tweetal prejudiciële vragen aan
het HvJ EG voor. Daarin geeft het hof, in navolging van de Hoge Raad in de Sauer-
essig/Forbo-zaak,54 de volgende karakterisering van het voorlopige getuigenverhoor:

‘(1) Valt het in de artikelen 186 en volgende van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering geregelde instituut van “voorlopig getuigenverhoor voordat een zaak
aanhangig is” binnen de werkingssfeer van het EEX, mede in aanmerking genomen dat
het, zoals het in genoemde wet is geregeld, beoogt niet alleen mogelijk te maken dat spoedig
na het plaatsvinden van de omstreden feiten daaromtrent getuigenverklaringen kunnen
worden afgelegd alsmede te voorkomen dat bewijs verloren gaat, maar óók en vooral ertoe
strekt dat belanghebbenden bij een eventueel naderhand bij de burgerlijke rechter aanhangig
te maken geding – degene die het aanspannen daarvan overweegt, degene die verwacht
dat het tegen hem zal worden aangespannen, dan wel een derde die anderszins bij dat geding
belang heeft – de gelegenheid te bieden vooraf opheldering te verkrijgen omtrent de (hun
wellicht nog niet precies bekende) feiten, zulks teneinde hen in staat te stellen hun positie
beter te beoordelen, met name ook ten aanzien van de vraag tegen wie het geding moet
worden aangespannen?
(2) Zo ja, kan het dan gelden als een maatregel in de zin van art. 24 EEX-Verdrag?’

Het HvJ EG heeft op 28 april 2005 arrest gewezen. Het HvJ EG heeft beslist dat ‘een
maatregel waarbij het verhoor wordt gelast, teneinde de aanvrager daarvan in staat
te stellen, in te schatten of een eventuele vordering opportuun is, de rechtsgrondslag
van die vordering te bepalen en de relevantie te beoordelen van de middelen die in
dat verband kunnen worden aangevoerd, niet onder het begrip “voorlopige of bewaren-
de maatregelen” valt’.55

Het Hof begint zijn uitspraak met de overweging dat de beide door het Hof
Amsterdam gestelde vragen gezamenlijk moeten worden onderzocht. Beide vragen
komen neer op een en dezelfde vraag, te weten of het voorlopig getuigenverhoor kan
gelden als een voorlopige maatregel in de zin van art. 24 EEX-Verdrag (r.o. 9).
Vervolgens gaat het Hof in op de positie van art. 24 EEX-Verdrag in het Verdrag.
Het Hof oordeelt dat art. 24 EEX-Verdrag een uitzonderingspositie inneemt binnen
de bevoegdheidsregeling van het Verdrag. Dit brengt mee dat de bepaling restrictief
moet worden uitgelegd. Vereist is dat een voorlopige maatregel beantwoordt aan de
doelstelling die aan art. 24 EEX-Verdrag ten grondslag ligt. Deze doelstelling bestaat
onder meer uit de autonome definitie die het Hof geeft in het Reichert/Dresdner Bank

53 Hof Amsterdam 12 december 2002, NIPR 2003, 111, NJkort 2003, 20.
54 HR 24 maart 1995, NJ 1998, 414, m.nt. PV, Saueressig/Forbo.
55 HvJ EG St. Paul Dairy/Unibel, r.o. 25 en dictum.
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II-arrest.56 Ingevolge deze definitie moet de strekking van een voorlopige maatregel
zijn het handhaven van een feitelijke of juridische situatie ter bewaring van rechten
waarvan de erkenning langs andere weg wordt gevraagd voor de rechter die van het
bodemgeschil kennisneemt. Volgens het Hof voldoet het voorlopig getuigenverhoor
zoals dat in het hoofdgeding wordt gevraagd, niet aan deze doelstelling (r.o. 17 resp.
12 en 13). Het voorlopig getuigenverhoor heeft in het hoofdgeding tot doel om de
verzoeker inzicht te verschaffen in de kansen of risico’s van het instellen van een
vordering in het hoofdgeding, zonder dat de nationale wet de toekenning afhankelijk
stelt van enige voorwaarde. Bij gebreke van enige andere rechtvaardiging, kan geen
sprake zijn van een voorlopige voorziening in de zin van art. 24 EEX-Verdrag. Deze
bepaling kan derhalve niet door de rechter worden toegepast.

Het Hof overweegt vervolgens dat het toestaan van een dergelijke maatregel
onwenselijke gevolgen kan hebben. Het zou immers gemakkelijk ertoe kunnen leiden,
dat in het stadium van de bewijslevering de bevoegdheidsregels van art. 2 en 5 tot
en met 18 EEX-Verdrag worden omzeild. In dezelfde zin bestaat het gevaar dat de
gevraagde maatregel zou kunnen worden gebruikt om de formele regels die gelden
voor de verkrijging van bewijs in een andere lidstaat te omzeilen, waarbij het Hof
verwijst naar de Europese Bewijsverordening die op 1 januari 2004 in werking is
getreden (r.o. 18, 23).

Tot slot concludeert het Hof in r.o. 24 en 25 dat:

‘Een en ander volstaat om uit te sluiten dat een maatregel die tot doel heeft de aanvrager
in staat te stellen, de kansen of de risico’s van een eventuele procedure in te schatten, kan
worden aangemerkt als voorlopige of bewarende maatregel in de zin van art. 24 Executiever-
drag.’

5.5 Enige opmerkingen naar aanleiding van het St. Paul Dairy/Unibel-arrest

Een voorlopig getuigenverhoor dat uitsluitend tot doel heeft om het procesrisico van
de verzoeker af te dekken is dus volgens het Hof geen ‘voorlopige of bewarende
maatregel’ in de zin van art. 24 EEX-Verdrag. Aangenomen mag worden dat dit
evenzeer geldt onder art. 31 EEX-Vo. Mijns inziens is deze conclusie niet opmerkelijk.
Wordt het voorlopig getuigenverhoor uitsluitend gebruikt om de opportuniteit van
een vordering te beoordelen, dan kan moeilijk sprake zijn van een maatregel met een
bewarend karakter. Zonder een duidelijk bewarend karakter, kan een dergelijke
maatregel niet voldoen aan de autonome definitie zoals die door het Hof in de
Reichert/Dresdner II-zaak is gegeven.

Mankowski meent dat het Hof het voorlopig getuigenverhoor ten onrechte diskwali-
ficeert als ‘voorlopige of bewarende maatregel’ in de zin van art. 24 EEX-Verdrag

56 HvJ EG 26 maart 1992, C-261/90, Jur. 1992, p. I-2149, NJ 1996, 315, NILR 1993, p. 499, m.nt.
P. Vlas, Reichert II.
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resp. art. 31 EEX-Vo.57 Hij stelt dat het HvJ EG in zijn beslissing eraan voorbijgaat
dat art. 24 EEX-Verdrag (vgl. art. 31 EEX-Vo) juist tot doel heeft om de (schuld)eiser
in staat te stellen zijn rechten veilig te stellen. Het feit dat de maatregel uitsluitend
het belang van de aanvrager dient, kan gelet op de strekking van deze bepaling geen
argument zijn om deze maatregel van het toepassingsgebied van art. 31 EEX-Vo uit
te sluiten. Dit is mijns inziens onjuist. Om te bepalen of een voorlopige voorziening
onder art. 31 EEX-Vo valt, is uitsluitend van belang of deze maatregel voldoet aan
de definitie, zoals omschreven in de eerdere jurisprudentie van het Hof. Is dat niet
het geval dan kan van een voorlopige maatregel in de betekenis van art. 24 EEX-
Verdrag/art. 31 EEX-Vo geen sprake zijn. Dit betekent dat de Nederlandse rechter
deze bepaling ook niet als bevoegdheidsbasis kan gebruiken.

Hoewel de kern van de uitspraak duidelijk is, rijzen er bij nadere bestudering toch
enige vragen. Naar aanleiding van dit arrest rijst bijv. de vraag hoe gehandeld moet
worden in het geval het voorlopig getuigenverhoor niet (hoofdzakelijk) tot doel heeft
om met behulp van de feiten de proceskansen in te schatten. Wat te doen als de
procedure wél een bewarende of conservatoire strekking heeft en dus (mede) tot doel
zou hebben om getuigenverklaringen veilig te stellen voor mogelijk gebruik in een
latere bodemprocedure. Strikt genomen, laat het Hof zich over deze vraag eigenlijk
niet uit. Is er in dat geval wél sprake van een voorlopige voorziening in de zin van
art. 24 EEX-Verdrag/art. 31 EEX-Vo?

In de verschillende commentaren wordt over deze vraag verschillend gedacht.
Zo stelt Vlas voor om aan art. 24 EEX-Verdrag/art. 31 EEX-Vo ‘restwerking’ toe
te kennen, indien het voorlopig getuigenverhoor wordt gebruikt om bewijs veilig te
stellen dat anders verloren zou gaan.58 In dezelfde zin Freudenthal. Zij is weliswaar
van mening dat de Nederlandse rechter behoedzaamheid moet betrachten bij een
(buitenlands) verzoek voor een voorlopig getuigenverhoor, maar voorziet geen proble-
men bij de toewijzing van het verzoek, zolang het verhoor maar tot doel heeft om
te voorkomen dat bewijs verloren gaat.59

Ofschoon vanuit de praktijk veel voor dit standpunt valt te zeggen, is een andere
opvatting ook verdedigbaar. Zelfs als een voorlopig getuigenverhoor een bewarende
strekking heeft en dus mede ertoe dient om getuigenverklaringen veilig te stellen,
kan worden verdedigd dat er geen sprake is van een ‘voorlopige of bewarende maat-
regel’ in de zin van art. 31 EEX-Vo. Een voorlopige voorziening moet naast een
bewarend karakter ook voorlopig zijn, om art. 31 EEX-Vo toepasselijk te laten zijn.
Kan worden gezegd dat het voorlopig getuigenverhoor een voorlopig karakter heeft?60

57 Zie P. Mankowski, ‘Selbständige Beweisverfahren und einstweiliger Rechtsschutz’, JZ 2005, p. 1145,
1146. zie ook kritisch over het St. Paul Dairy/Unibel-arrest: B. Hess & C. Zhou, ‘Beweissicherung
und Beweisbeschaffung im europäischen Justizraum’, IPRax 2007, p. 183-190.

58 Zie de noot van Vlas onder het St. Paul Dairy/Unibel-arrest, NJ 2006, 636. Zie verder A. Nuyts,
‘Le règlement communautaire sur l’obtention des preuves: un instrument exclusif?’, Revue critique
de d.i.p. 2007, p. 62-64. Zie ook Hof Amsterdam 27 april 2006, NJF 2006, 402 en Hof ’s-Hertogen-
bosch 21 september 2006, NIPR 2006, 308 waarover G.S.C.M. van Roeyen, JBPr 2007, nr. 15.

59 Zie de noot van M. Freudenthal, JBPr 2005, 47.
60 Zie ook mijn noot ‘Het voorlopig getuigenverhoor en het EEX’, NIPR 2006, p. 385-387.
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Naar mijn mening is dat niet het geval. De in deze procedure verkregen getuigenverkla-
ringen hebben naar Nederlands bewijsrecht eenzelfde bewijskracht als ‘gewone’
getuigenverklaringen, indien alle partijen bij het verhoor aanwezig of vertegenwoordigd
zijn geweest (vgl. art. 192 Rv). Ook is niet vereist dat in de bodemprocedure nog
een regulier getuigenverhoor volgt. Een beroep op het proces-verbaal van het voorlopig
getuigenverhoor kan nader (getuigen)bewijs in de bodemprocedure overbodig maken.
In deze zin heeft het voorlopig getuigenverhoor een ‘onomkeerbaar’ of ‘definitief’
karakter. Het voorlopige getuigenverhoor is niet voorlopig en kan dus om deze reden
niet worden gekwalificeerd als een ‘voorlopig of bewarende maatregel’ in de zin van
art. 31 EEX-Vo.61 Deze constatering gaat in gelijke zin op voor de overige Nederland-
se voorlopige bewijsverrichtingen, zoals het voorlopig deskundigenonderzoek en
plaatsopneming.62 Deze voorzieningen hebben eigenschappen die overeenkomen
met die van het voorlopig getuigenverhoor.63

Een volgende vraag die naar aanleiding van het St. Paul Dairy/Unibel-arrest rijst,
houdt verband met het toepassingsgebied van het arrest. Zo ziet het arrest op de situatie
waarin de rechter zijn bevoegdheid wil ontlenen aan art. 31 EEX-Vo. Hoe gehandeld
moet worden indien de bevoegdheid wordt ontleend aan de overige bepalingen van
de verordening, laat het arrest open. De vraag rijst dan ook wat de situatie is indien
de Nederlandse rechter op basis van de verordening (art. 2 en 5-23 EEX-Vo) bevoegd
is om van het bodemgeschil kennis te nemen. De Nederlandse rechter kan bijv.
bevoegdheid ontlenen aan art. 2 EEX-Vo, omdat de potentiële verweerder in Nederland
woonachtig is, of aan art. 5 sub 1 EEX-Vo, omdat de overeenkomst in het rechtsgebied
van de rechter moet worden uitgevoerd. Is deze rechter dan tevens bevoegd om
voorafgaand aan de bodemprocedure een voorlopig getuigenverhoor te bevelen?

Op basis van het Van Uden-arrest zou deze vraag mijns inziens bevestigend moeten
worden beantwoord. Immers, ingevolge dit arrest is de rechter die op basis van de
EEX-Vo bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen, tevens bevoegd om
voorlopige maatregelen te treffen. De bevoegdheidsgrondslag voor het treffen van
voorlopige maatregelen volgt dan niet uit art. 31 EEX-Vo, maar uit art. 2 of 5-23
EEX-Vo.

61 Dat het hoofdgeding eventueel voor een buitenlandse rechter aanhangig moet worden gemaakt, doet
daaraan mijns inziens niet af. De buitenlandse rechter zal regelmatig geneigd zijn om enige bewijs-
waarde te hechten aan de uitkomst van de voorlopige procedure (waarnaar partijen in de bodemproce-
dure zullen verwijzen), waardoor verdere bewijsvoering in deze procedure overbodig kan worden
gemaakt. Zie hierover Stadler (2002), p. 1303. Het HvJ EG merkt dan ook terecht op dat het
voorlopig getuigenverhoor gemakkelijk tot een situatie kan leiden dat in het stadium van de bewijs-
voering de bevoegdheidsregeling van art. 2 en 5-18 EEX-Verdrag (vgl. art. 2 en 5-24 EEX-Vo)
wordt omzeild.

62 Hetzelfde geldt voor de daarmee verwante buitenlandse onderzoeksmaatregelen, zoals het Duitse
‘selbständige Beweisverfahren’ (§ 485 e.v. ZPO) en het Franse ‘mesure d’instruction in futurum’
(art. 145 nCPC).

63 Zo heeft een voorlopig deskundigenonderzoek ingevolge art. 207 Rv eenzelfde bewijskracht als
een deskundigenonderzoek in een normale procedure, indien alle partijen bij de verrichting aanwezig
zijn geweest.
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Voorts geldt dat de uitoefening van deze bevoegdheid onvoorwaardelijk is.64

De bevoegdheid is met andere woorden niet afhankelijk van het vervuld zijn van
nadere voorwaarden. Gaudemet-Tallon leidt hieruit af dat de rechter die bevoegd is
om van het bodemgeschil kennis te nemen, de vrijheid heeft om elke in de interne
wetgeving voorziene voorlopige maatregel te treffen en ongeacht of deze maatregel
in het forumland moet worden geëffectueerd.65 De onbeperkte bevoegdheid tot het
nemen van voorlopige maatregelen volgt uit het feit dat hij bevoegd is om van het
bodemgeschil kennis te nemen.

In het verlengde hiervan zou naar mijn mening kunnen worden verdedigd dat de
rechter die op basis van de EEX-Vo ten gronde bevoegd is, onvoorwaardelijk bevoegd
is een voorlopig getuigenverhoor te houden. Deze opvatting zou erop neerkomen dat
de Nederlandse rechter geen rekening behoeft te houden met de voorwaarden zoals
die in het St. Paul Dairy/Unibel-arrest zijn neergelegd.66 Met andere woorden, hij
kan het verzoek toewijzen, ongeacht met welke strekking de verzoeker het voorlopig
getuigenverhoor wil gebruiken. De St. Paul Dairy/Unibel-uitspraak zou dan alleen
van belang zijn indien de Nederlandse rechter zijn rechtsmacht kan ontlenen aan art.
31 EEX-Vo, en niet aan art. 2 en 5-23 EEX-Vo.

Een laatste vraag die naar aanleiding van de St. Paul Dairy/Unibel-uitspraak kan
worden gesteld, is de verhouding tussen de EEX-Vo en de Bewijsverordening. Deze
vraag is van belang, omdat het voorlopig getuigenverhoor dat bewijs oplevert ten
behoeve van een procedure in een andere lidstaat, een vorm van bewijsgaring is. En
voor het onderwerp bewijsgaring in een andere lidstaat bestaan andere regelingen,
zoals de Europese Bewijsverordening. Het voorlopig getuigenverhoor valt onder het
toepassingsgebied van de Bewijsverordening. Het voorlopig getuigenverhoor is aan
te merken als een ‘maatregel tot verkrijging van bewijs’ in de zin van art. 1 Bewijsver-
ordening.67

Welbeschouwd bestaan er dus twee manieren om in een internationale procedure
bewijs te verkrijgen in een andere lidstaat.68 Eén manier is om op basis van de EEX-
Vo gebruik te maken van een lokale voorlopige procedure, zoals een voorlopig
getuigenverhoor. De lokale rechter kan zijn bevoegdheid baseren op basis van art. 2
en 5-23 EEX-Vo, of bij gebreke daarvan, op basis van art. 31 EEX-Vo. Is het bewijs

64 HvJ EG 17 november 1998, zaak C-391/95, Jur. 1998, p. I-7091,NJ 1999, 339, m.nt. PV, Van Uden/
Deco-Line, r.o. 22.

65 H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe. Règlement 44/2001,
Conventions de Bruxelles et de Lugano, 3e édition, Paris : L.G.D.J. 2002, p. 247 (nr. 306).

66 Zie ook B.-J. van het Kaar, ‘Het voorlopig getuigenverhoor onder het EEX’, NTHR 2006, p. 224.
Zie ook A. Nuyts, ‘Le règlement communautaire sur l’obtention des preuves: un instrument exclusif?’,
Revue critique de d.i.p. 2007, p. 65.

67 Zie over de Bewijsverordening uitgebreid, hoofdstuk 7.
68 Mankowski (‘Selbständige Beweisverfahren und einstweiliger Rechtsschutz’, JZ 2005, p. 1146) maakt

daarbij een onderscheid tussen ‘Inlandsbeweiserhebungen’ (waarmee wordt bedoeld de rechtstreekse
bewijsverkrijging in de lidstaat waar het bewijs zich bevindt via een aldaar bestaande procedure)
en ‘Auslandsbeweiserhebungen’ (waarmee wordt bedoeld de bewijsgaring in een andere lidstaat
via de weg van rechtshulp).
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eenmaal verkregen, dan kunnen partijen dit in de buitenlandse bodemprocedure als
gedingstuk inbrengen. Een andere manier om bewijs te verkrijgen is via de (indirecte)
weg van de rogatoire commissie, zoals mogelijk onder de Bewijsverordening. Daartoe
is wel de inschakeling van de (bodem)rechter vereist. In dat geval zal de verzoekende
rechter een handeling tot het verkrijgen van bewijs (zoals een voorlopig getuigenver-
hoor) vragen aan de rechter in de lidstaat waar het bewijs zich bevindt. Deze rechter
gaat vervolgens over tot uitvoering van de bewijshandeling. Is het bewijs eenmaal
verkregen, dan zendt de uitvoerende rechter het bewijs terug naar het verzoekende
gerecht samen met een bewijs van uitvoering.

Over de verhouding tussen de bewijsregelingen (zoals de Bewijsverordening) en
de EEX-regeling is in de literatuur veel discussie gevoerd. Zo wordt verdedigd dat
de EEX-Vo niet toepasselijk is op bewijsgaring en alleen regels geeft aangaande de
rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van binnen het EEX-
gebied gewezen beslissingen.69 Zou de EEX-Vo wel op bewijskwesties of bewijs-
garing toepasselijk zijn, dan wordt onduidelijk wat precies de verhouding is tussen
de EEX-Vo en de Europese Bewijsverordening en zou samenloop tussen deze regelin-
gen optreden. Anderen zijn juist van mening dat er wel ruimte moet bestaan om de
EEX-Vo toe te passen op bewijsrechtelijke kwesties, zoals een voorlopig getuigenver-
hoor.70 De uitspraak van het HvJ EG in de St. Paul Dairy/Unibel-zaak heeft in deze
discussie geen verandering gebracht. Weliswaar stelt het Hof Amsterdam als eerste
prejudiciële vraag of het EEX-Verdrag op het voorlopig getuigenverhoor toepasselijk
is. Bij beantwoording van deze vraag zou onherroepelijk ook de verhouding tussen
het EEX-Verdrag en de Bewijsverordening aan bod komen. Het HvJ EG geeft echter
geen antwoord op de eerste vraag. Het Hof volstaat in het arrest met de overweging
dat het toestaan van een voorlopig getuigenverhoor door partijen in een concreet geval
gebruikt kan worden om de regels van de Bewijsverordening te omzeilen. Deze
overweging geeft echter naar mijn mening voor de praktijk (te) weinig houvast.

Voor een antwoord op deze vraag kan evenmin in de EEX-Vo een antwoord worden
gevonden. In de EEX-Vo zijn geen regels te vinden die de samenloop met rechtshulp-
regelingen, zoals de Bewijsverordening, regelen. Art. 67 EEX-Vo in relatie tot de
Bewijsverordening, en art. 71 EEX-Vo in relatie tot het Haags Bewijsverdrag 1970,
zijn mijns inziens niet bruikbaar en niet toepasselijk. Ik verwijs hiervoor naar
par. 5.2.1.

Ook acht ik de opvatting van A-G Ruiz-Jarabo Colomer in zijn conclusie voor
het St. Paul Dairy/Unibel-arrest onjuist, dat de Bewijsverordening voorrang heeft op
de EEX-Vo.71 Hij gebruikt als argument voor dit standpunt dat de eerste regeling
recenter is dan de laatste regeling. En op basis van het ‘lex posterior derogat priori’-

69 Zie P. Vlas in zijn noot bij HR 24 maart 1995, NJ 1998, 414, Saueressig/Forbo. Zie ook Cour d’appel
de Versailles 9 april 1993, Revue critique de d.i.p. 1995, 80, CEFM Facades/Luxguard en OLG
Hamm 14 juni 1988, RIW 1989, p. 566, m.nt. M. Bloch.

70 Zie Stadler (2002), p. 1303.
71 Conclusie A-G Ruiz-Jarabo Colomer, nr. 62.
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beginsel gaat bij samenloop de eerste, meer recente regeling voor op de laatste, minder
recente regeling. Mijns inziens is deze opvatting onjuist. De A-G lijkt uit het oog te
verliezen dat de EEX-Vo en de Bewijsverordening verschillende regelingen zijn met
verschillende type regels. De Bewijsverordening bevat geen internationale bevoegd-
heidsregels in strikte zin (zie par. 5.2), zoals dat bij de EEX-Vo het geval is. De
Bewijsverordening is een regeling die voorziet in rechtshulp bij de bewijsverkrijging.
Nu beide regelingen verschillend van karakter en structuur zijn, gaat het beroep door
de A-G op het genoemde beginsel niet op.72 Dit beginsel veronderstelt namelijk dat
de beide regelingen qua karakter gelijkenissen vertonen, hetgeen niet het geval is.

Mijns inziens moet als uitgangspunt gelden dat samenloopproblemen zich vooral
voordoen indien het bewijs zich in een andere lidstaat bevindt dan waar de bodempro-
cedure aanhangig is of mogelijk aanhangig wordt gemaakt (waarover meer hierna).

Geen problemen zijn er mijns inziens te verwachten indien het bewijs zich bevindt
in dezelfde lidstaat als waar de bodemprocedure (binnenkort) aanhangig is. In dat
geval kan men immers direct terecht bij de (toekomstige) bodemrechter om bijv. een
(voorlopig) getuigenverhoor te vragen. Deze bewijsverrichting kan zowel voorafgaand
als tijdens de procedure worden verzocht.73 De rechter is in beide gevallen bevoegd
op basis van art. 2 of 5-23 EEX-Vo. Een voorbeeld. Een Belgische vennootschap
wil een vordering tot betaling instellen tegen een Nederlandse wederpartij bij de
Nederlandse rechter. Voorafgaand aan deze procedure wil de eisende partij in Neder-
land een getuige horen om opheldering te verkrijgen over bepaalde feiten. De Bel-
gische eiser kan bij de Nederlandse (bodem)rechter terecht met zijn verzoek om een
voorlopig getuigenverhoor.

De tweede situatie (het bewijs bevindt zich in een andere lidstaat dan waar de bodem-
procedure aanhangig moet worden gemaakt) is wat lastiger. Naar mijn mening kan
men deze situatie verder onderverdelen in twee (sub)situaties.

Ten eerste, het geval waarin nog geen bodemprocedure aanhangig is. Een voor-
beeld. Een Belgische vennootschap contracteert met een Nederlandse vennootschap.
De Belgische vennootschap komt zijn verplichtingen uit het contract niet na en
verwacht binnen een korte termijn bij de Belgische rechter (op grond van art. 2 EEX-
Vo) te worden opgeroepen tot betaling. Voordat een bodemprocedure aanhangig is,
wil de toekomstige gedaagde echter in Nederland een getuige (voorlopig) horen om
te achterhalen wat diens kansen zijn in een eventuele procedure.

In dit geval treedt samenloop op. De Belgische partij kan namelijk twee wegen
bewandelen. Enerzijds kan zij op basis van art. 31 EEX-Vo een voorlopig getuigenver-
hoor verzoeken bij de Nederlandse rechter. Anderzijds is het mogelijk om de weg
van de Bewijsverordening te volgen, nu het bewijs zich in een andere lidstaat bevindt.
Het is dan mogelijk om de getuige te horen via een verzoek tot bewijshulp van de

72 Hierbij laat ik achterwege de vraag of het ‘lex posterior derogat priori’-beginsel’ geschikt zou zijn
om samenloopproblemen, zoals die tussen de EEX-Vo en de Bewijsverordening, op te lossen.

73 Vgl. voor het voorlopig getuigenverhoor, art. 186 lid 1 en 2 Rv.
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Belgische rechter aan de Nederlandse rechter. Een samenloop tussen de EEX-Vo en
de Bewijsverordening is het gevolg. Hoe deze samenloop op te lossen?

Wanneer wordt verdedigd om in dit geval uitsluitend de Bewijsverordening toe
te passen, ontstaat een probleem. De Bewijsverordening kan namelijk alleen worden
toegepast als reeds een (bodem)procedure aanhangig is.74 Om een rogatoire commissie
te verstrekken is immers de tussenkomst van een verzoekende rechter in de zin van
art. 2 lid 1 van de Bewijsverordening noodzakelijk. In deze situatie zal eerst (in België)
een bodemprocedure aanhangig moeten zijn alvorens de partij die het bewijs verlangt
bij de (bodem)rechter om een rogatoire commissie kan verzoeken. De (bodem)rechter
zal vervolgens via de Bewijsverordening de bevoegde rechter in de lidstaat waar het
bewijs zich bevindt, vragen om een handeling tot het verkrijgen van bewijs uit te
voeren. Het probleem is dat de inschakeling van een verzoekende (bodem)rechter
vertraging met zich meebrengt. Deze vertraging kan ertoe leiden dat het bewijs verloren
gaat.

Ook een ander probleem kan zich hier voordoen. In de periode voorafgaand aan
een procedure kan het nog volstrekt onzeker zijn bij welke rechter de procedure
aanhangig moet worden gemaakt. Dit is bijv. het geval indien de wederpartij niet
bekend is, of omdat de feiten onvoldoende duidelijk zijn. Voorts kan het voorkomen
dat een bodemprocedure in twee lidstaten aanhangig kan worden gemaakt. In het
hierboven genoemde voorbeeld kan bijv. de Belgische rechter bevoegd zijn op basis
van art. 2 EEX-Vo en de Nederlandse rechter op basis van art. 5 lid 1 EEX-Vo (indien
de overeenkomst in het rechtsgebied van de rechter moet worden uitgevoerd). Vooraf-
gaand aan de bodemprocedure kan het voor de Belgische partij die toekomstige
gedaagde is, volledig onzeker zijn waar de bodemprocedure wordt gestart. Dit hangt
uiteindelijk af van de keuze die de (toekomstige) eiser, in mijn voorbeeld de Neder-
landse vennootschap, zal maken.

Gelet hierop, ligt het mijns inziens niet voor de hand om in dit geval telkens de
weg van de Bewijsverordening verplicht voor te schrijven. De mogelijkheid moet voor
partijen openstaan om op basis van de EEX-Vo gebruik te maken van een voorlopige
procedure bij de lokale rechter, teneinde het bewijs te verkrijgen. De lokale rechter
kan dan bevoegd zijn op basis van art. 2 en 5-23 EEX-Vo. In het hierboven genoemde
voorbeeld kan een Nederlandse rechter (bijv. Rb Amsterdam) bijv. op basis van art. 5
lid 1 EEX-Vo bevoegdheid toekomen om kennis te nemen van een voorlopige proce-
dure (tot bewijsverkrijging). Wel is vereist dat de overeenkomst in zijn rechtsgebied
moet worden uitgevoerd.

Het is ook denkbaar dat art. 31 EEX-Vo de enig beschikbare rechtsmachtbasis
vormt voor de lokale rechter. Deze situatie doet zich voor in de St. Paul Dairy/Unibel-
zaak. In deze zaak gaat het om een geschil tussen twee Belgische partijen over een
overeenkomst die in België moet worden uitgevoerd. De Nederlandse rechter kan in
een dergelijk geval geen bevoegdheid ontlenen aan art. 2 en 5-23 EEX-Vo, maar
uitsluitend aan art. 31 EEX-Vo. In deze situatie zal, ingeval partijen om een voorlopig

74 Zie P. Vlas in zijn NJ-noot onder HvJ EG 28 april 2005, C-104/03, NJ 2006, 636, St. Paul Dairy/
Unibel.
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getuigenverhoor verzoeken, het verzoek wel moeten voldoen aan de voorwaarden
zoals die zijn neergelegd in de St. Paul Dairy/Unibel-zaak. Het voorlopig getuigenver-
hoor moet met andere woorden tot doel hebben bewijs veilig te stellen. Dient het
verzoek een ander doel, dan moet de rechter het verzoek afwijzen.

Na de eerste subsituatie te hebben behandeld, resteert nog de tweede subsituatie. In
dit geval is reeds sprake van een aanhangige bodemprocedure, maar bevindt het bewijs
zich in een andere lidstaat. Een voorbeeld. In België is een procedure aanhangig tussen
een Nederlandse partij en een Belgische partij. De getuige die moet worden gehoord
bevindt zich in Nederland.

In deze situatie is eveneens sprake van samenloop. Dit geval laat zich naar mijn
mening echter eenvoudiger oplossen. Het ligt voor de hand hier uitsluitend de weg
van de Bewijsverordening voor te schrijven.75 In dit geval is een (bodem)procedure
in België aanhangig. Het is dan aan partijen om aan deze rechter te verzoeken in
overeenstemming met de Bewijsverordening een rogatoire commissie te verstrekken
aan de bevoegde Nederlandse rechter. Deze laatste rechter zal dan in overeenstemming
met zijn nationale recht het verzoek uitvoeren en tot verkrijging van bewijs over-
gaan.76 Dit betekent dat de Nederlandse rechter het verzoek in overeenstemming
met de artikelen 163-185 Rv zal afhandelen.

In deze situatie is het voor partijen mijns inziens niet meer mogelijk de Bewijsver-
ordening te omzeilen en gebruik te maken van een procedure bij de lokale (Nederland-
se) rechter. De lokale (Nederlandse) rechter die op basis van art. 31 EEX-Vo mogelijk
bevoegd is,77 zou het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor
dan ook moeten afwijzen. Het gebruik van het voorlopige getuigenverhoor zou in
dit geval een goede werking van de Bewijsverordening kunnen doorkruisen.

5.6 Conclusie

Met het St. Paul Dairy/Unibel-arrest heeft het voorlopig getuigenverhoor in EEX-
verband wat aan belang verloren. Ingevolge dit arrest is het niet langer mogelijk om
op basis van art. 31 EEX-Vo bij de Nederlandse rechter een voorlopig getuigenverhoor
te verzoeken, indien deze procedure uitsluitend tot doel heeft te onderzoeken of er
grond bestaat om een procedure te beginnen. Alleen als het voorlopig getuigenverhoor
ertoe strekt bewijs veilig te stellen, kan sprake zijn van een ‘voorlopige of bewarende
maatregel’ in de zin van art. 31 EEX-Vo en kan de Nederlandse rechter zich eventueel

75 Zie ook A. Nuyts, ‘Le règlement communautaire sur l’obtention des preuves: un instrument exclusif?’,
Revue critique de d.i.p. 2007, p. 67, 68. Hij verdedigt echter om een uitzondering te maken voor
het geval het volgen van de Bewijsverordening tot gevolg heeft dat een risico bestaat dat het bewijs
verloren gaat. In dat concrete geval is de weg van de Bewijsverordening volgens hem inefficiënt
en moet het mogelijk zijn dat partijen gebruik kunnen maken van een voorlopige procedure bij de
plaatselijke rechter teneinde het bewijs te verkrijgen.

76 Vgl. art. 10 lid 2 van de Bewijsverordening.
77 Zie HR 21 juni 2002, NJ 2002, 563, m.nt. PV, Spray Network/Telenor, r.o. 3.4.2.
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bevoegd verklaren op basis van art. 31 EEX-Vo. De reikwijdte van het St. Paul Dairy/
Unibel-arrest kan naar mijn mening ook worden uitgestrekt tot het voorlopige deskun-
digenonderzoek en de voorlopige plaatsopneming. Net als bij het voorlopige getuigen-
verhoor moeten beide procedures door de verzoeker met duidelijke bewarende doelein-
den worden gebruikt, wil de Nederlandse rechter zich bevoegd kunnen verklaren op
basis van art. 31 EEX-Vo.

De vraag rijst of de Nederlandse rechter die op basis van art. 2 en 5-23 EEX-Vo
rechtsmacht heeft om van een (toekomstige) bodemprocedure kennis te nemen, ook
bevoegd is om voorafgaand aan een bodemprocedure een voorlopig getuigenverhoor
te geven. Ik ben van mening dat het antwoord op deze vraag bevestigend luidt. De
omstandigheid dat de bevoegdheid niet op art. 31 EEX-Vo maar op art. 2 en 5-23
EEX-Vo berust, brengt voorts mee dat de uitoefening van deze bevoegdheid onvoor-
waardelijk is.78 Dit betekent naar mijn mening dat de Nederlandse rechter het verzoek
om een voorlopig getuigenverhoor kan toewijzen, ongeacht met welke strekking de
verzoeker het voorlopig getuigenverhoor wil gebruiken. De Nederlandse rechter die
op basis van art. 2 en 5-23 EEX-Vo bevoegd is, behoeft met andere woorden geen
rekening te houden met de vereisten zoals die in de St. Paul Dairy/Unibel-zaak zijn
neergelegd.

De toepasselijkheid van de EEX-Vo op het voorlopig getuigenverhoor kan leiden
tot de vraag naar de verhouding tussen de EEX-Vo en de Bewijsverordening. Deze
laatste verordening heeft specifiek betrekking op het terrein van de bewijsgaring en
het voorlopig getuigenverhoor valt onder het toepassingsgebied van de Bewijsverorde-
ning (art. 1). In welke gevallen treedt samenloop op? Naar mijn mening zal samenloop
optreden in het geval dat het bewijs zich in een andere lidstaat bevindt dan waar de
bodemprocedure aanhangig is of mogelijk aanhangig moet worden gemaakt. Deze
situatie doet zich bijv. voor indien de getuige woonachtig is in Nederland, maar de
(toekomstige) bodemprocedure aanhangig is of moet worden gemaakt in België. Hoe
moet het samenloopprobleem worden opgelost?

Naar mijn mening staat in het geval dat de (Belgische) bodemprocedure nog niet
aanhangig is, het aan partijen vrij gebruik te maken van een voorlopige procedure
bij de lokale (Nederlandse) rechter teneinde het bewijs te verkrijgen. Het volgen van
de weg van de Bewijsverordening leidt in dit geval tot problemen en vertraging. De
Nederlandse rechter kan of op basis van art. 2 en 5-23 EEX-Vo of op basis van art.
31 EEX-Vo bevoegdheid aannemen. In het laatste geval moet de rechter bij het toetsen
van zijn bevoegdheid rekening houden met de vereisten zoals die zijn neergelegd in
het St. Paul Dairy/Unibel-arrest.

Is de (Belgische) bodemprocedure wel reeds aanhangig, dan is sprake van een
andere situatie. In dit geval staat naar mijn mening alleen de weg van de rogatoire
commissie (zoals mogelijk onder de Bewijsverordening) open. Partijen kunnen zich
in dit geval tot de Belgische rechter in de hoofdzaak wenden met het verzoek om
het bewijs in Nederland te verkrijgen. Het gebruik van een voorlopig getuigenverhoor

78 HvJ EG 17 november 1998, zaak C-391/95, Jur. 1998, p. I-7091,NJ 1999, 339, m.nt. PV, Van Uden/
Deco-Line, r.o. 22.
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bij de Nederlandse rechter leidt in deze situatie tot een ontoelaatbare omzeiling van
de Bewijsverordening.



6 Het Haags Bewijsverdrag

6.1 Inleiding

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de (grensoverschrijdende) verkrijging van bewijs
via een rogatoire commissie, ofwel het verzoek om bewijshulp van de Nederlandse
rechter gericht tot de buitenlandse rechter. Op dit terrein bestaan een aantal internatio-
nale regelingen. Deze regelingen voorzien in een systeem van rechtshulp waarlangs
verzoeken om bewijshulp kunnen worden doorgeleid. In dit hoofdstuk zal één van
deze regelingen worden besproken, namelijk het Haags Bewijsverdrag. Na inhoudelijk
het Bewijsverdrag behandeld te hebben, sluit het hoofdstuk af met enkele kritische
opmerkingen. Eerst volgen echter een aantal inleidende opmerkingen over het Bewijs-
verdrag.

Het Haags Bewijsverdrag is op 18 maart 1970 te ’s-Gravenhage totstandgeko-
men.1 Het verdrag vormt eigenlijk een herziening van het Haagse Rechtsvorderingsver-
drag van 19052 en het Haags Rechtsvorderingsverdrag van 19543 op het onderdeel
bewijsverkrijging. Dit betekent dat in de onderlinge verhouding van verdragsstaten
die zowel partij zijn bij het Bewijsverdrag als bij (één van) de oude regelingen, de
eerste regeling de laatstgenoemde vervangt. Het Bewijsverdrag is opgesteld tijdens
de Elfde Zitting van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht. Deze
Elfde Zitting werd van 7 tot 26 oktober 1968 gehouden.4 Voorbereidende werkzaam-
heden gingen aan deze zitting vooraf. Deze werkzaamheden vonden plaats in een
Speciale Commissie van de Haagse Conferentie die onder voorzitterschap stond van
de Duitser H. Arnold. Deze voorbereidingen resulteerden in een Voorontwerp dat
op 22 juni 1968 werd opgesteld en als basis diende voor de beraadslagingen in de
Derde Commissie.5 Op 26 oktober 1968 volgde de definitieve vaststelling van de
tekst van het verdrag. Een toelichtend rapport met betrekking tot dit verdrag is opge-
maakt door Ph. W. Amram, die als Amerikaans gedelegeerde aan de Elfde zitting

1 Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken, 18
maart 1970, Trb. 1979, 38 (hierna: Bewijsverdrag). Zie voor een artikelsgewijs commentaar op dit
Verdrag, Burgerlijke Rechtsvordering, Vlas, Verdragen & Verordeningen, Haags Bewijsverdrag.

2 Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, 17 juli 1905, Trb. 1952, 70.
3 Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, 1 maart 1954, Trb. 1954, 40.
4 Actes et documents de la Onzième Session de la Conférence de la Haye de droit international privé

(7 au 26 octobre 1968), Tome IV, Obtention des preuves à l’étranger, 1970 (hierna: Actes 1968).
5 Document préliminaire Nr. 3 d’août 1968, Avant-projet de Convention adopté par la Commission

spéciale, Actes 1968, p. 47-54. Bij dit Voorontwerp behoort een toelichtend rapport van de hand
van Ph. W. Amram (Actes 1968, p. 55-73), hierna: Rapport Commission Spéciale.
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deelnam (hierna: Rapport Amram).6 In verband met het functioneren van het Bewijs-
verdrag heeft de Speciale Commissie (in 1978, 1985, 1989, 2003) een aantal bijeen-
komsten georganiseerd om de werking van het verdrag te bestuderen. De laatste van
deze bijeenkomsten vond plaats in oktober/november 2003.7 Tot nog toe hebben de
resultaten van deze bijeenkomsten (nog) niet tot inhoudelijke wijzigingen van het
Bewijsverdrag geleid.

Het doel van het Bewijsverdrag is tweeledig. Ten eerste beoogt het verdrag om
in vergelijking met de rechtshulpregelingen van 1905 en 1954 de uitvoering van
rogatoire commissies te versnellen en te vereenvoudigen.8 Op grond van deze oude(re)
regelingen geschiedt de overmaking van een verzoek om bewijshulp met inschakeling
van een consul van de verzoekende Staat. In de praktijk blijkt met deze wijze van
overmaking echter veel tijd te zijn gemoeid. Een eenvoudiger systeem is daarom te
overwegen. Daartoe introduceert het Bewijsverdrag een andere methode van verzen-
ding, namelijk het systeem ontleend aan het Haags Betekeningsverdrag 1965. De kern
van dit systeem bestaat uit de inschakeling van een centrale autoriteit. Deze methode
voorziet in de overmaking van het verzoek door het verzoekende gerecht aan een
centrale autoriteit die door elke verdragsstaat als zodanig wordt aangewezen. De
centrale autoriteit is vervolgens belast met de doorzending van het verzoek aan het
bevoegde uitvoerende gerecht. De beoogde versnelling wordt verder mogelijk gemaakt
doordat het verdrag in vergelijking met de oude(re) verdragen uitgebreide voorschriften
over de uitvoering van een bewijsverzoek bevat. Deze voorschriften strekken ertoe
de verzending en uitvoering van verzoeken te vereenvoudigen.9

Ten tweede heeft het Bewijsverdrag tot doel om een uitbreiding te geven van de
methoden tot opneming van bewijs in het buitenland. Daarbij is getracht om de in
de civil law en common law-landen bestaande verschillen in bewijsverkrijging te
verenigen.10 Deze verschillen hangen samen met een onderscheid in procescultuur.
In de landen van het Europese vasteland vindt bewijsgaring plaats onder toezicht van
de rechter, terwijl in de traditie van de common law-landen de nadruk ligt op de eigen
activiteit van partijen. Dit onderscheid vertaalt zich in de procedures tot verkrijging
van bewijs in het buitenland. Onder het eerste systeem vindt verzameling van bewijs
in het buitenland plaats door tussenkomst van de buitenlandse rechter, terwijl de
common law-landen de voorkeur geven aan een rechtstreekse methode, dat wil zeggen

6 Rapport Explicatif, Actes 1968, p. 202-216. Dit rapport is eveneens opgenomen in de losbladige
uitgave Practical Handbook on the operation of the Hague Convention of 18 March 1970 on the
taking of evidence in civil or commercial matters, p. 20-34, opgesteld door het Permanent Bureau
van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (hierna: Practical Handbook).

7 De verslagen van alle vier bijeenkomsten, met daarin opgenomen de conclusies en aanbevelingen,
zijn te raadplegen via de website van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht:
www.hcch.net.

8 Rapport Amram, Actes 1968, p. 202; Rapport Commission Spéciale, Actes 1968, p. 55.
9 Zie onder meer de regels over de inhoud en de taal van de rogatoire commissie (art. 3 en 4), het

beroep door een getuige op een verschoningsrecht of geheimhoudingsplicht (art. 11), en de mogelijk-
heid van bijwoning van de uitvoering van het verzoek door de partijen en/of hun raadslieden en/of
derden, waaronder rechterlijke ambtenaren van de verzoekende staat (art. 7 en 8).

10 Zie Rapport Speciale Commissie 2003, p. 7.
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een wijze van bewijsverzameling zonder inschakeling van een buitenlandse rechter.
Voorbeelden van een buitengerechtelijke bewijsverkrijging zijn de bewijsgaring door
consulaire ambtenaren van de verzoekende verdragsstaat of de inschakeling van een
speciaal daartoe benoemde persoon, de zgn. commissaris. Het Bewijsverdrag voorziet
voor beide methoden van bewijsverkrijging in een regeling. Daarbij is de buitengerech-
telijke bewijsverkrijging in verhouding tot eerdere regelingen uitgebreid. Nieuw daarbij
is de regeling van bewijsverkrijging door commissarissen (art. 17 Bewijsverdrag).

Het Bewijsverdrag is door Nederland bij wet van 11 december 1980 goedgekeurd11

en na bekrachtiging in werking getreden op 7 juni 1981.12 Parallel aan de goedkeu-
ringswet is op 11 december 1980 een Uitvoeringswet bij het Haags Bewijsverdrag
vastgesteld.13

Momenteel wordt gewerkt aan de aanpassing van de Uitvoeringswet bij het
Bewijsverdrag (samen met de Uitvoeringswetten bij het Haags Rechtsvorderingsverdrag
van 1905 en 1954) aan de Uitvoeringswet bij de Europese Bewijsverordening.14 Op
28 november 2007 is het wetsvoorstel tot aanpassing van deze uitvoeringswetten door
de Minister van Justitie bij de Tweede Kamer ingediend.15 Uit de MvT blijkt dat
het vanuit een oogpunt van harmonie wenselijk wordt geacht om de Uitvoeringswet
bij het Bewijsverdrag op de kwesties die in het Bewijsverdrag en in de Bewijsverorde-
ning op gelijke wijze zijn geregeld, in overeenstemming te brengen met de Uitvoerings-
wet bij de Bewijsverordening.16 De aanpassingen betreffen onder meer de wijziging
van de centrale autoriteit en de uitvoerende instantie van de rogatoire commissie.
Andere wijzigingen betreffen de wijze waarop getuigen worden opgeroepen, de
invoering van een beroepsregeling tegen een afwijzende beslissing van de centrale
autoriteit en de regeling aangaande de (terug)betaling van kosten. In dit hoofdstuk
zal ik bij de bespreking van de Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag uitgaan van de
wijzigingen die zijn opgenomen in het wetsvoorstel.

11 Stb. 1980, 652. Zie voor de memorie van toelichting bij de Goedkeuringswet Bewijsverdrag: Bijlagen
Handelingen II 1978/1979, gedrukte stukken Nr. 15660 (R 1123), nr. 3.

12 Trb. 1981, 70. Het Verdrag is bij Rijkswet van 12 december 1985, Stb. 1980, 668 mede van
toepassing verklaard op Aruba, waarna het Verdrag op 27 juli 1986 voor Aruba in werking is
getreden.

13 Wet van 11 december 1980 houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te ’s-Gravenhage tot
stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in
handelszaken, Stb. 1980, 653 (in werking getreden op 7 juni 1981). Zie voor de memorie van
toelichting bij deze wet: Bijlagen Handelingen II 1978/1979, gedrukte stukken Nr. 15661 (R 1123),
nr. 3.

14 Zie over de Uitvoeringswet bij de Bewijsverordening hoofdstuk 7.
15 ‘Voorstel van wet tot aanpassing van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart

1970 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland
in burgerlijke en handelszaken (Stb. 653), de wet van 24 december 1958, houdende uitvoering van
het op 1 maart 1954 te ’s-Gravenhage ondertekende verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering
(Stb. 677) en de wet van 12 juni 1909 tot uitvoering van het op 17 juli 1905 te ’s-Gravenhage
gesloten verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Stb. 141) aan de uitvoeringswet EG-
Bewijsverordening’, Kamerstukken II 2007/08, 31 286 (hierna het wetsvoorstel).

16 Kamerstukken II 2007/08, 31 286, nr. 3 (MvT), p. 1.
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Op dit moment zijn drieënveertig staten partij bij het Bewijsverdrag.17 Sinds 1
januari 2004 is in de verhouding tussen de lidstaten van de EU de Europese Bewijsver-
ordening van toepassing geworden. De Bewijsverordening heeft ingevolge art. 21 van
de Bewijsverordening voorrang op het Haags Bewijsverdrag. Daarmee is in de betrek-
kingen van de lidstaten die bij het Bewijsverdrag partij zijn, de eerste regeling vervan-
gen door die van de Bewijsverordening. Een beschrijving van de Bewijsverordening
vindt in hoofdstuk 7 plaats.

6.2 Materieel toepassingsgebied

Het materiële toepassingsgebied van het Bewijsverdrag vloeit voort uit art. 1. Ingevolge
art. 1 kan in burgerlijke of handelszaken een rechterlijke autoriteit van een verdragslui-
tende staat een bevoegde autoriteit van een andere verdragsluitende staat verzoeken
een handeling tot het verkrijgen van bewijs of andere gerechtelijke handeling te
verrichten. In dit artikel zijn drie vereisten genoemd, namelijk ‘burgerlijke of handels-
zaak’, ‘onderzoekshandeling of andere gerechtelijke handeling’ en ‘rechterlijke autori-
teit’. Hieronder zal elk vereiste worden onderzocht.

6.2.1 Burgerlijke of handelszaak

Het Bewijsverdrag heeft betrekking op burgerlijke en handelszaken. Wat precies
beschouwd moet worden als een ‘burgerlijke of handelszaak’ geeft het verdrag niet
nader aan. Ook het Rapport Amram geeft geen omschrijving van dit begrip. Het
ontbreken van begripsomschrijvingen is trouwens een duidelijke keuze van de opstel-
lers van het Bewijsverdrag, nu dit in lijn is met de traditie van de Haagse Conferentie
op dit punt.18 Hoewel het Bewijsverdrag geen precieze omschrijving geeft van het
begrip ‘burgerlijke of handelszaken’ kan men wel een indicatie vinden in het Verslag
van de Speciale Commissie naar aanleiding van haar in april 1989 gehouden bijeen-
komst. Daarin wordt door de Speciale Commissie over het begrip ‘burgerlijke of
handelszaken’ in het kader van art. 1 Haags Betekeningsverdrag 196519 en art. 1
Bewijsverdrag het volgende opgemerkt:

‘a. The Commission considered it desirable that the words “civil or commercial matters”
should be interpreted in an autonomous (curs. van mij, BJK) manner, without reference
exclusively either to the law of the requesting State or to the law of the requested State,
or to both laws cumulatively.
b. In the “grey area” between private and public law, the historical evolution would suggest
the possibility of a more liberal interpretation of these words. In particular, it was accepted

17 Zie voor de actuele status van het Bewijsverdrag de website van de Haagse Conferentie IPR:
www.hcch.net.

18 Rapport Amram, Actes 1968, p. 203 en Commission Spéciale, Actes 1968, p. 56-57.
19 Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerech-

telijke stukken in burgerlijke en handelszaken, ’s-Gravenhage, 15 november 1965, Trb. 1966, 91.
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that matters such as bankruptcy, insurance and employment might fall within the scope
of this concept.
c. In contrast, other matters considered by most of the States to fall within public law, for
example tax matters, would not yet seem to be covered by the Conventions as a result of
this evolution.
d. However, nothing prevents Contracting States from applying the Conventions in their
mutual relations to matters of public law, though not necessarily in an identical manner
for both Conventions.’20

Hieruit mag worden afgeleid dat het begrip ‘burgerlijke en handelszaken’ in beginsel
autonoom dient te worden uitgelegd. Dit betekent dat de uitleg niet alleen aan de hand
van het recht van de verzoekende dan wel het recht van de aangezochte verdragsstaat
plaats moet vinden, maar in beginsel aan de hand van verdragsautonome criteria. De
autoriteiten van de aangezochte verdragsstaat dienen mijns inziens daarbij zelfstandig
te beoordelen of het rechterlijke verzoek onder het begrip ‘burgerlijke of handelszaak’
in de zin van art. 1 Bewijsverdrag valt, met andere woorden of het verzoek voldoet
aan de bepalingen van het verdrag. Daarbij zijn deze instanties niet gebonden aan
het oordeel van de verzoekende autoriteit. Voor Nederland vindt deze beoordeling
plaats door de centrale autoriteit (art. 6 lid 1 Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag).21

Binnen de autonome definitie zoals die door de Speciale Commissie is gegeven,
vallen naast de ‘gewone’ zaken die zonder twijfel als ‘burgerlijke of handelszaken’
kunnen worden gekwalificeerd, ook faillissementszaken,22 arbeidszaken en verzeke-
ringszaken. Verder wordt het Bewijsverdrag van toepassing geacht in zaken van
personen en familierecht.23 Buiten de autonome interpretatie vallen echter strafzaken,
administratiefrechtelijke zaken, fiscale zaken en mededingingszaken (zoals ‘antitrust’-
procedures).24 Deze zaken vallen daarmee buiten het materiële toepassingsgebied
van het Bewijsverdrag. Aannemelijk is dat bij de bepaling of het verzoek onder het
begrip ‘burgerlijke of handelszaak’ valt, niet zozeer de aard van het gerecht waar de
procedure aanhangig wordt gemaakt van belang is, maar de aard of onderwerp van
de procedure zelf.25 Zo valt een bij een administratief gerecht aanhangige administra-
tiefrechtelijke zaak in algemene zin buiten het begrip. Indien echter in een dergelijke

20 Rapport Speciale Commissie 1989, ILM 1989, p. 1562-1563.
21 In het huidige artikel 6 Uitvoeringswet vindt deze toetsing nog plaats door de centrale autoriteit

(art. 6 lid 1) en de rechter die de rogatoire commissie moet uitvoeren (lid 3). Ingevolge art. I onder
D wetsvoorstel vervalt de in art. 6 lid 3 opgenomen toetsing door de uitvoerende rechter.

22 HR 21 februari 1986, NJ 1987, 149, m.nt. WHH, Arcalon/US Bankruptcy Court.
23 In de literatuur wordt dit algemeen aangenomen, P. Volken, Die internationale Rechtshilfe in

Zivilsachen, Zürich: Schulthess 1996, p. 94-95. Dit kan ook (indirect) worden afgeleid uit het Verslag
van de bijeenkomst van de Speciale Commissie in 1978, zie Rapport Speciale Commissie 1978,
Practical Handbook, p. 36.

24 Rapport Speciale Commissie 1985, Practical Handbook, p. 42 (K)-(L). Zie voor de inhoud van dit
rapport ook de website van de Haagse Conferentie: www.hcch.net.

25 Rapport Speciale Commissie 1985, Practical Handbook, p. 42 (B): ‘A complicating factor is that
(…) a request may emenate from an administrative tribunal acting on questions of a civil nature
or, on the other hand, the request may emenate from a civil court at the instance of an administrative
body which is a party to a civil lawsuit’.
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zaak wordt geprocedeerd over een civiele vordering, is het verdedigbaar dat in dat
geval wel sprake is van een burgerlijke of handelszaak en het Bewijsverdrag van
toepassing is.26

De uitsluiting van fiscale zaken, administratiefrechtelijke zaken, strafzaken en
mededingingszaken is vooral relevant voor de common law-landen die partij zijn bij
het Bewijsverdrag, zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Deze landen
kennen niet het onderscheid tussen ‘burgerlijke of handelszaken’, nu zij in tegenstelling
tot de continentale verdragstaten nauwelijks het onderscheid tussen privaat- en publiek-
recht maken.27 De ‘autonome’ uitleg die door de Speciale Commissie is gegeven,
zou voor deze landen tot een aanzienlijke beperking van de reikwijdte van het Bewijs-
verdrag kunnen leiden. Met het oog hierop heeft de Speciale Commissie in haar
bijeenkomst van 1989 geconcludeerd, dat het Bewijsverdrag er niet aan in de weg
staat dat verdragstaten in hun onderlinge verhouding de verdragsregeling (ook) toepas-
sen in gevallen waarin het Bewijsverdrag niet toepasselijk is (zie citaat hierboven).
Voorwaarde daartoe is wel dat de procedure ten behoeve waarvan het verzoek om
bewijshulp dient, zowel naar het oordeel van de verzoekende als van die van de
aangezochte autoriteit als ‘burgerlijke of handelszaak’ kan worden gekwalificeerd.

In de (buitenlandse) rechtspraak zijn enkele voorbeelden te vinden waarin het
Bewijsverdrag wordt toegepast op onderwerpen die strikt genomen buiten het materiële
toepassingsgebied van het verdrag vallen. Zo heeft in Duitsland het OLG München
geoordeeld dat het Bewijsverdrag toepasselijk is op een verzoek om bewijshulp ten
behoeve van een Amerikaanse ‘antitrust’-procedure waarin ‘treble damages’ worden
gevorderd. Volgens de Speciale Commissie vallen ‘antitrust’-procedures buiten het
materiële toepassingsgebied van het verdrag. In de visie van het OLG München bestaat
echter naar Duits recht geen enkele twijfel dat hier sprake is van een ‘burgerlijke of
handelszaak’ in de zin van art. 1 Bewijsverdrag, zodat het verdrag toepasselijk werd
geacht.28

6.2.2 Onderzoekshandeling of andere gerechtelijke handelingen

Ingevolge art. 1 Bewijsverdrag kan een rogatoire commissie strekken ‘tot het verrichten
van een handeling tot het verkrijgen van bewijs (onderzoekshandeling) of andere
gerechtelijke handelingen’. Het verdrag geeft niet aan wat onder onderzoekshandeling
dient te worden verstaan. Uit de verwijzing in het Rapport Amram naar art. 3 sub
e, f, en g Bewijsverdrag en de ruime uitleg van dit begrip in de oude(re) Haagse
verdragen vloeit voort dat het begrip ruim moet worden uitgelegd in die zin dat een

26 Zie Wesseling-van Gent (1994), p. 30.
27 Een onderscheid wordt slechts gemaakt tussen ‘civil proceedings’ en ‘criminal proceedings’.
28 OLG München 27 november 1980 en 31 oktober 1980, RIW 1989, p. 556 en 725-733. Zie ook de

beslissing van de Engelse House of Lords (16 februari 1989, Re State of Norway’s Applications
[1989] ILM 1989, p. 693), die het Bewijsverdrag toepasselijk acht in een fiscaalrechtelijke zaak.
Zie over deze uitspraak H. Koch, ‘Norwegische Steuern vor dem House of Lords: Grundsatzfragen
internationaler Rechtshilfe’, IPRax 1990, p. 257-260 en F.A. Mann, ‘Any Civil or Commercial
Matter’, LQR 1986, p. 505-509.
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getuigenverhoor, een deskundigenonderzoek, een gerechtelijke plaatsopneming en
een openlegging van bescheiden als onderzoekshandeling moeten worden be-
schouwd.29

Gelet op de verschillen in de rechtsstelsels van de diverse verdragsstaten op het
terrein van bewijssoorten en bewijsmiddelen, kan het begrip onderzoekshandeling
leiden tot kwalificatieproblemen. Zo is het bijv. naar Duits procesrecht niet mogelijk
om een partij als getuige te horen. Het bewijs door een partijgetuigenverklaring is
in Duitsland onbekend. Alleen onder restrictieve omstandigheden kan op grond van
§ 445 ZPO een partij worden gehoord, de zgn. ‘Parteivernehmung’. Een dergelijke
‘Vernehmung’ is echter niet gelijk te stellen met een getuigenverhoor. Daarnaast is
een comparitie van partijen (zgn. ‘Anhörung der Parteien’) op grond van § 141 ZPO
mogelijk, waarbij moet worden opgemerkt dat een comparitie van partijen naar Duits
recht niet het karakter van een bewijsmiddel heeft.

Deze verschillen kunnen van belang zijn indien in een internationale procedure
om bewijs wordt verzocht. Indien een Duitse centrale autoriteit bijv. moet oordelen
over een verzoek van een Amerikaanse rechter tot het horen van een partij als getui-
ge,30 dan kan de vraag rijzen of dit verzoek naar Duits recht aan de vereisten van
het verdrag voldoet, dat wil zeggen of de verzochte bewijshandeling als een onder-
zoekshandeling in de zin van art. 1 Bewijsverdrag kan gelden.

In beginsel moet de aangezochte autoriteit zelfstandig bepalen of naar diens
nationale recht sprake is van een onderzoekshandeling in de zin van art. 1 Bewijsver-
drag. Daarbij is deze instantie niet gebonden aan het oordeel van de verzoekende
rechter. Komt de aangezochte instantie tot het oordeel dat de gevraagde bewijshande-
ling niet kan worden gekwalificeerd als onderzoekshandeling, dan voldoet het verzoek
niet aan de bepalingen van het verdrag. De uitvoering van het verzoek kan dan worden
geweigerd.31

In de praktijk zal een weigering van de uitvoering van een verzoek door een instantie
in de aangezochte verdragstaat zich naar mijn mening niet vaak voordoen. In de meeste
gevallen kan een bewijshandeling die niet als een ‘onderzoekshandeling’ in de zin
van art. 1 Bewijsverdrag wordt gekwalificeerd, naar het recht van de aangezochte
verdragstaat toch gelden als een gerechtelijke handeling waarop het Bewijsverdrag
toepasselijk is.32 Het begrip ‘gerechtelijke handeling’ is ruimer dan het begrip ‘onder-
zoekshandeling’ en omvat ook handelingen die niet specifiek bewijsrechtelijk zijn,
zoals de verkrijging van een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand of de
GBA (zie hierna). Indien het verzoek naar het recht van de aangezochte verdragsstaat

29 Rapport Amram, Actes 1968, p. 203. In het voorontwerp van het Bewijsverdrag wordt in de Engelse
tekst overigens het begrip ‘to obtain evidence’ omschreven als ‘including the taking of statements
of witnesses, parties or experts and the production or examination of documents or other objects
of property’.

30 Naar Amerikaans (federaal) recht kan een procespartij als getuige optreden, zie Rule 601 Federal
Rules on Evidence.

31 Art. 5 Bewijsverdrag.
32 Vgl. Art. 1 lid 1 Bewijsverdrag.
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als ‘gerechtelijk’ in de zin van art. 1 Bewijsverdrag geldt, dan kan het verzoek gewoon
worden uitgevoerd. Daarnaast brengt de strekking van het Bewijsverdrag mee dat de
bepalingen ruim moeten worden uitgelegd,33 en dat niet al te snel moet worden
overgegaan tot weigering van een verzoek op de enkele grond dat de verzochte
handeling niet in alle opzichten overeenstemt met de rechtsfiguren in het interne recht
van de aangezochte verdragstaat.

Het Bewijsverdrag voorziet trouwens zelf ook in een mogelijkheid om interpretatie-
problemen tussen verzoekende en aangezochte autoriteiten op te lossen. Art. 36
Bewijsverdrag schrijft voor dat dergelijke problemen langs diplomatieke weg moeten
worden opgelost.

Evenmin als het begrip ‘onderzoekshandeling’ geeft het Bewijsverdrag een uitleg
van het begrip ‘andere gerechtelijke handelingen’. Het verdrag geeft in art. 1 lid 3
Bewijsverdrag alleen aan wat niet onder dit begrip valt. Uitgezonderd zijn de beteke-
ning of kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken, de tenuitvoerleg-
ging van vonnissen, en de maatregelen tot bewaring van recht. Vanwege het beperkte
aantal uitgesloten onderwerpen, wordt in de literatuur wel verdedigd dat het begrip
een ruime uitleg verdient.34 Mijns inziens gaat het bij ‘andere gerechtelijke handelin-
gen’ niet alleen om maatregelen die de verkrijging van bewijs beogen. Ook handelin-
gen die niet primair verband houden met de bewijsvergaring, vallen onder dit begrip,
mits deze handelingen in strikte zin als rechterlijke zijn te beschouwen en dus vallen
binnen de bevoegdheid van de rechterlijke macht in de aangezochte verdragsstaat.35

Als voorbeelden noemt het Rapport Amram de verkrijging van een geboorteakte, de
verkrijging van afschriften of uittreksels uit openbare stukken, de benoeming van een
curator en het houden van een comparitie van partijen.36 Hieronder valt mijns inziens
ook een verzoek tot benoeming van een ‘commissaris’ die met de uitvoering van
onderzoekshandelingen kan worden belast.37 In hoeverre in deze gevallen echter
sprake is van een gerechtelijke handeling in de zin van art. 1 Bewijsverdrag, hangt
uiteindelijk af van het oordeel van de aangezochte autoriteit(en) na toetsing van het
verzoek aan diens eigen recht.

Wat Nederland betreft, wordt met betrekking tot de in het Rapport Amram genoem-
de voorbeelden opgemerkt dat de verkrijging van uittreksels van openbare stukken
geen gerechtelijke handeling is.38 Immers, voor het afgeven van een uittreksel uit
openbare stukken in registers is ingevolge art. 838 Rv de griffier of de bewaarder
van de desbetreffende registers bevoegd. Voor de afgifte van een uittreksel van een
geboorteakte is dit ingevolge art. 1: 23b BW de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Het voldoen aan een dergelijk verzoek is niet afhankelijk van enige rechterlijke
tussenkomst. Deze verrichting kan daarmee niet worden aangemerkt als een gerechtelij-

33 Vgl. HR 18 februari 2000, NJ 2001, 259, m.nt. PV, News International/ABN AMRO.
34 Blaschczok (1986), p. 92-93.
35 Aldus ook Rapport Amram, Actes 1968, p. 203.
36 MvT Goedkeuringswet Bewijsverdrag, Bijlagen Handelingen II 1978/1979, Nr. 15660 (R 1123),

nr. 3, p. 6; Rapport Amram, Actes 1968, p. 203.
37 Art. 17 Bewijsverdrag, waarover par. 6.8, i.h.b. par. 6.8.2.
38 Tot deze conclusie komt Hebly (1994), p. 91.
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ke handeling, nu deze verrichting strikt genomen niet tot de bevoegdheid van de
rechterlijke macht behoort. De consequentie is dat de Nederlandse centrale autoriteit
de uitvoering van een dergelijk verzoek kan weigeren. De grondslag van deze weige-
ring berust dan niet op art. 5, maar op art. 12 lid 1 sub a Bewijsverdrag.39

6.2.3 Gerechtelijke autoriteit en gerechtelijke procedure

Tenslotte moet ingevolge art. 1 Bewijsverdrag het verzoek afkomstig zijn van een
‘rechterlijke autoriteit’ van een verdragsluitende staat. Bij de bepaling of sprake van
een rechterlijke autoriteit is, is niet zozeer de naam van de autoriteit of instantie
beslissend, maar het feit of deze instantie in de procedure ten behoeve waarvan het
verzoek dient, al dan niet een rechtsprekende functie uitoefent.40Problemen kunnen
echter optreden wanneer een autoriteit verschillende functies uitoefent. Het is immers
mogelijk dat een autoriteit als administratieve instantie optreedt, maar daarnaast ook
bevoegd is om een geschilbeslechtende taak uit te oefenen.41 Aangenomen dat er
sprake is van een ‘burgerlijke of handelszaak’ en in het kader van deze procedure
een rogatoire commissie afkomstig is van een dergelijke instantie, dan zal bezien
moeten worden in welke hoedanigheid die instantie optreedt. Treedt deze instantie
in het kader van de procedure ten behoeve waarvan bewijs wordt verzocht, uitsluitend
op in de rol als bestuursorgaan of handelt het (tevens) in de uitoefening van een
rechtsprekende taak? In het eerste geval lijkt mijns inziens geen sprake te zijn van
een ‘rechterlijke autoriteit’, in het tweede geval wel. Het eindoordeel berust net als
bij de uitleg van de overige begrippen bij de autoriteiten van de aangezochte verdrags-
staat.42

Lid 2 van art. 1 Bewijsverdrag stelt vast dat een rogatoire commissie alleen kan
worden verzocht in verband met een aanhangige of toekomstige procedure. De opstel-
lers hebben hiermee willen zekerstellen dat ook de voorlopige procedures tot bewijsver-
krijging, zoals het Duitse selbständige Beweisverfahren (§ 485 ZPO), onder het
Bewijsverdrag vallen. Wat Nederland betreft, betekent dit dat het Bewijsverdrag ook
toepasselijk is in het kader van een voorlopige bewijsverrichting, zoals het voorlopig
getuigenverhoor.

Een voorbeeld. De Nederlandse rechter krijgt te maken met een verzoek tot het
voorlopig horen van hoofdzakelijk in zijn rechtsgebied woonachtige getuigen en één

39 Zie over art. 12 Bewijsverdrag, par. 6.7.6.
40 Zie Rapport Speciale Commissie 1985, Practical Handbook, p. 42 (C). Het Rapport Amram sluit

echter scheidsgerechten en arbiters uit van het begrip rechterlijke autoriteit, zie Actes 1968, p. 216.
41 Zie E.C. Stiefel, ‘“Discovery”-Probleme und Erfahrungen im Deutsch-Amerikanischen Rechtshilfe-

verkehr’, RIW 1978, p. 512; Blaschczok (1986), p. 106, 107. Zie voorts Rapport Amram, Actes
1968, p. 216.

42 Zie de buitenlandse (Amerikaanse) rechtspraak op dit punt, In re Letters of Request to Examine
Witnesses from Court of Queen’s Bench for Manitoba, Canada, 59 F.R.D. 625 (N.D. Cal. 1973)
waarin uitvoering wordt geweigerd van een verzoek om bewijshulp afkomstig van een Canadese
parlementaire commissie, nu deze autoriteit uitsluitend als onderzoeksinstantie functioneert. Zie ook
In re Letters Rogatory Issued by Director of Inspection of Government of India, 385 385 F.2d 1017
(2nd Cir. 1967).
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in een andere verdragstaat wonende getuige. Het voorlopig getuigenverhoor valt binnen
het toepassingsgebied van het Bewijsverdrag, zoals blijkt uit art. 1 lid 2 van het
verdrag. De Nederlandse rechter kan in het kader van de procedure dus besluiten om
voor de uitvoering van het getuigenverhoor wat betreft de buitenlandse gedaagde te
verwijzen naar de buitenlandse rechter. Mijns inziens moet de Nederlandse rechter
met deze mogelijkheid echter terughoudend omgaan. Immers, het voorlopige karakter
van het voorlopig getuigenverhoor lijkt zich niet goed te verhouden met het langdurige
tijdsverloop dat nu eenmaal verbonden is aan de uitvoering van een rogatoire commis-
sie. Daarnaast zou de uitvoering van een verzoek tot het voorlopig horen van een
getuige in een andere verdragstaat kunnen stuiten op een weigering. Het voorlopig
getuigenverhoor is als rechtsfiguur immers niet altijd bekend in het recht van de
aangezochte verdragstaat.43

6.3 Procedure tot overmaking en doorzending

De procedure tot overmaking van een verzoek om bewijshulp is opgenomen in art. 2
Bewijsverdrag. De overmaking van het verzoek geschiedt met behulp van de centrale
autoriteit van de aangezochte verdragsstaat. Het verzoekende gerecht moet het verzoek
toezenden aan de centrale autoriteit die vervolgens verantwoordelijk is voor de door-
zending van het verzoek aan de voor de uitvoering bevoegde rechterlijke autoriteit.

Op grond van deze bepaling dient een rogatoire commissie te worden gericht tot
de centrale autoriteit van de aangezochte verdragsstaat. Elke verdragsstaat wijst daartoe
een autoriteit als zodanig aan en doet daarvan mededeling aan de overige verdragssta-
ten.44 Wat Nederland betreft, zal ingevolge art. I onder A van het wetsvoorstel de
Rb. ’s-Gravenhage als centrale autoriteit optreden.45 Ingevolge art. 24 Bewijsverdrag
kan een verdragsstaat ook andere centrale autoriteiten aanwijzen. Het Koninkrijk der
Nederlanden heeft voor Aruba geen gebruik van deze mogelijkheid gemaakt.

De centrale autoriteit heeft allereerst tot taak om ‘inkomende’ rogatoire commissies
in ontvangst te nemen. In het belang van een snelle uitvoering is vereist dat de centrale
autoriteit zonder enige tussenkomst van een andere autoriteit tot de inontvangstneming
bevoegd is. Vandaar dat het tweede lid van art. 2 Bewijsverdrag bepaalt dat in de
aangezochte verdragsstaat geen tussenliggende instantie (bijv. het Ministerie van
Buitenlandse Zaken of Justitie) voor dit doel mag worden ingeschakeld.

Het Bewijsverdrag regelt niet de wijze van overmaking van het verzoek door de
verzoekende rechterlijke autoriteit aan de centrale autoriteit. Deze kwestie wordt

43 Zie bijv. Rb ’s-Hertogenbosch 29 juli 1992, NIPR 1992, 447 waarin het verzoek om een rogatoire
commissie wordt afgewezen, omdat het recht van België (waar de getuigen moeten worden verhoord)
niet het voorlopig getuigenverhoor als voorlopige maatregel kent.

44 Art. 42 sub e Bewijsverdrag.
45 In de huidige Uitvoeringswet is de officier van justitie bij de Rb. ’s-Gravenhage aangewezen als

de centrale autoriteit (zie art. 2 Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag).
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overgelaten aan het nationale recht van de verzoekende verdragsstaat.46 Mijns inziens
moet de weg waarlangs het verzoek wordt toegezonden aan de centrale autoriteit zo
kort en eenvoudig mogelijk zijn.47 Dit is bijv. het geval bij een directe toezending.
De verzoekende verdragsstaat is echter vrij om te bepalen om bij de overmaking
gebruik te maken van een tussenliggende instantie, zoals de eigen centrale autoriteit.
Men kan zich afvragen of een dergelijke handelwijze verenigbaar is met het doel van
het Bewijsverdrag. Het verdrag wil de uitvoering van rogatoire commissies versnellen
en vereenvoudigen. De inschakeling van een tussenliggende instantie van de verzoeken-
de verdragsstaat is omslachtig en resulteert alleen maar in een onnodige vertraging
van de procedure.

De centrale autoriteit heeft naast de inontvangstneming van het verzoek ook tot
taak om het verzoek te controleren aan de vereisten van het Bewijsverdrag. Na deze
controle vindt doorzending plaats aan de rechterlijke autoriteit die met de uitvoering
van het verzoek is belast. Overeenkomstig art. I onder B van het wetsvoorstel wordt
de rechtbank als uitvoerende instantie aangewezen.48 Het verzoek moet worden
gedaan aan de rechtbank binnen wier gebied de uitvoering moet plaatsvinden. In het
geval dat het verzoek een getuigenverhoor of deskundigenonderzoek inhoudt, dan
is dit de rechtbank binnen wier gebied de getuigen of deskundigen, of het grootste
aantal van hen, woonachtig zijn of verblijven. Het kan gebeuren dat de rogatoire
commissie in meerdere rechtsgebieden moet worden uitgevoerd. In dat geval is elk
van de twee rechtbanken bevoegd tot de gehele uitvoering van het verzoek.49 Verder
kan het verzoek door de rechtbank eventueel worden verwezen naar de kantonrechter
die aan deze verwijzing is gebonden.

Nadat het verzoek is uitgevoerd, zendt de rechter het proces-verbaal van uitvoering
terug naar zijn centrale autoriteit. Deze instantie is vervolgens verantwoordelijk voor
de terugzending van de stukken aan de buitenlandse rechter van wie het verzoek
uitgaat. Bij de terugzending geldt dat de heenweg de terugweg bepaalt, dat wil zeggen
de centrale autoriteit stuurt het proces-verbaal langs dezelfde weg als die het verzoe-
kende gerecht gebruikt bij de overmaking van het verzoek (art. 13 Bewijsverdrag).

Na de procedure van ‘inkomende’ verzoeken te hebben behandeld is het nu de beurt
aan de ‘uitgaande’ verzoeken. Bij ‘uitgaande’ verzoeken verloopt de procedure van
verzending als volgt. De griffier aan wie de stukken door de rechter ambtshalve in
handen zijn gesteld, zal eerst moeten toetsen of de rogatoire commissie voldoet aan

46 Rapport Amram, Actes 1968, p. 204.
47 MvT Uitvoeringswet Bewijsverdrag, Bijlagen Handelingen II 1978/1979, Nr. 15660 (R 1123), nr. 3,

p. 8.
48 In de huidige Uitvoeringswet is de kantonrechter aangewezen als uitvoerende instantie. Sinds de

bestuurlijke onderbrenging van de kantongerechten als ‘sectoren kanton’ bij de rechtbanken in 2002,
is dit de kantonrechter binnen de sector kanton van de rechtbank (art. 4 lid 1 Uitvoeringswet bij
het Bewijsverdrag).

49 Overeenkomstig het huidige art. 5 lid 2 Uitvoeringswet moet de kantonrechter na een (gedeeltelijke)
uitvoering in zijn gebied het verzoek ter verdere behandeling doorsturen naar de kantonrechter binnen
wiens gebied de verdere uitvoering moet plaats vinden.
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de bepalingen van het verdrag. Het verzoek dient daarbij alle gegevens te bevatten
die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het verzoek en moet daarnaast vergezeld
zijn van een juiste – door een beëdigde vertaler voor overeenstemming verklaarde –
vertaling.50

Nadat de griffier de stukken in orde heeft bevonden, zendt hij deze ingevolge
art. 16 Nederlandse Uitvoeringswet vervolgens rechtstreeks aan de bevoegde centrale
autoriteit van de aangezochte verdragsstaat.51 Bij de overmaking van de rogatoire
commissie dient in beginsel de weg van het Bewijsverdrag te worden gevolgd. Het
is echter mogelijk dat in de onderlinge verhouding tussen verdragsstaten bilaterale
verdragen gelden. Daarin kan een afwijkende regeling van overmaking, zoals een
rechtstreeks verkeer tussen gerechten, zijn opgenomen. In beginsel dient deze meer
eenvoudige weg dan te worden gevolgd. Het Bewijsverdrag laat de toepassing van
dergelijke bilaterale regelingen immers onverlet.52 Nederland is in verhouding met
een aantal verdragsstaten gebonden aan bilaterale regelingen die onder de werking
van het Bewijsverdrag hun werking behouden. Indien een rogatoire commissie moet
worden gezonden naar een verdragsstaat waarmee Nederland een bilaterale overeen-
komst heeft gesloten, dan is het mogelijk dat gebruik kan worden gemaakt van een
in de overeenkomst geldende methode van verzending. Over de verhouding tussen
deze bilaterale regelingen en het Haagse Bewijsverdrag, verwijs ik naar par. 6.11.

6.4 De inhoud van de rogatoire commissie

Art. 3 en 4 Bewijsverdrag bevatten bepalingen van formele aard betreffende de inhoud
van een rogatoire commissie en de taal waarin deze dient te worden opgesteld. De
gegevens die in het verzoek om bewijshulp moeten zijn vermeld, staan in art. 3 BewVo
opgesomd. In het verzoek moet tenminste de verzoekende autoriteit worden genoemd
en indien dit bekend is, tevens de aangezochte autoriteit alsook de namen en adressen
van de partijen en eventueel die van hun vertegenwoordigers. Voorts moet de rogatoire
commissie de aard en het onderwerp van de procedure vermelden alsmede een korte
uiteenzetting van de feiten. Dat de aard en het onderwerp van de procedure moeten
worden vermeld, dient er onder meer toe om de aangezochte autoriteit die op het
verzoek beslist, in staat te stellen na te gaan of in het concrete geval sprake is van
een ‘burgerlijke of handelszaak’. Voorts kunnen deze gegevens duidelijkheid verschaf-
fen omtrent het feitelijk gebeuren waarop de verzochte bewijshandeling betrekking
heeft. Dit met het oog op de formulering van de aan een getuige of deskundige te
stellen vragen. De rogatoire commissie moet (maar dit spreekt vanzelf) de onderzoeks-

50 MvT bij art. 16 Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag, Bijlagen Handelingen II 1978/1979, Nr. 15661
(R 1123), nr. 3, p. 13. Hierbij zal men in acht moeten nemen welke taal of talen door de aangezochte
verdragsstaat worden toegelaten. Zie over het taalvereiste nader par. 6.5.

51 Zie voor een overzicht van de centrale autoriteiten, Practical Handbook bij het Bewijsverdrag en
de website van de Haagse Conferentie: www.hcch.net/index_en.net.

52 Art. 28 sub a, 21, 32 Bewijsverdrag.
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handeling of andere gerechtelijke handeling aangeven die in een andere verdragsstaat
moet worden verricht.

Naast deze gegevens moet de rogatoire commissie, ingeval een getuigenverhoor wordt
verzocht, melding maken van de personele gegevens van de getuige en van de vragen
die moeten worden gesteld. Eveneens moet uit het stuk blijken of een verklaring onder
eed of belofte is af te nemen. Indien daarbij een bepaalde vorm wordt gebruikt, moet
de rogatoire commissie tevens melding maken van de daarbij gebruikte formule. Wat
Nederland betreft kan men bij het laatste vereiste denken aan art. 177 Rv. Ingevolge
art. 177 Rv dient het horen van getuigen te geschieden onder afname van een eed
of belofte. Zijn de formaliteiten met betrekking tot de eed niet nageleefd, dan leidt
dit in beginsel tot nietigheid van de getuigenverklaring (art. 184 Rv). Wil men deze
nietigheidssanctie van art. 184 Rv ontlopen, dan moet de rogatoire commissie dus
voorzichtigheidshalve melding maken dat het verhoor onder eed of belofte moet
worden afgenomen en wel op de door de Nederlandse wet vereiste wijze.53 De om-
standigheid dat bij de uitvoering van de rogatoire commissie in het buitenland buiten-
lands recht wordt toegepast en dit recht geen of afwijkende regels inzake de aflegging
van de eed kent, kan een dergelijk verzoek noodzakelijk maken.54

Betreft het verzoek de verrichting van een andere onderzoekshandeling dan een
getuigenverhoor, zoals een deskundigenonderzoek of de productie van documenten,
dan moet het verzoek (precies) vermelden welke stukken of andere voorwerpen
onderzocht moeten worden. Tenslotte kan een rogatoire commissie een verzoek tot
toepassing van een bijzondere vorm als bedoeld in art. 9 lid 2 Bewijsverdrag inhou-
den.55 Bevat de rogatoire commissie niet een dergelijk verzoek, dan zal de uitvoeren-
de rechter het rechtshulpverzoek in overeenstemming met zijn nationale recht uitvoeren
(art. 9 Bewijsverdrag).

In de Duitse literatuur wordt er op gewezen dat art. 3 Bewijsverdrag gebruikt zou
kunnen worden als barrière om de uitvoering van Amerikaanse verzoeken tot het

53 Wesseling-van Gent (1994), p. 36. Zie nuancerend Hebly ((1994), p. 203/204) die meent dat een
getuigenverklaring in een Nederlands geding toch toelaatbaar is, indien deze in overeenstemming
met het recht van de aangezochte staat is afgelegd, ook al zou dit recht geen eedsafname kennen.
Zie ook Hof Arnhem 27 februari 1996, NIPR 1996, 427. Zie voor de wijze van aflegging van de
eed naar Nederlands recht de Eedswetten van 17 juli 1911, Stb. 1911, 215 en 8 april 1971, Stb.
1971, 211.

54 Zo is in een aantal verdragsstaten, zoals Denemarken, de rechtsfiguur van de eed niet (meer) bekend
(zie Nagel & Bajons (2003), p. 81 (Dänemark)). In andere verdragsstaten, zoals Duitsland en (in
minder mate ook) Zwitserland, bestaat slechts een geclausuleerde eedsafname. Zie hiervoor Nagel/
Bajons (2003), p. 116-117 (Deutschland).

55 De memorie van toelichting bij de Goedkeuringswet bij het Bewijsverdrag (Bijlagen Handelingen II
1978/1979, Nr. 15660 (R 1123), nr. 3, p. 7) noemt als voorbeeld van een bijzondere vorm de in
common law-landen gebruikelijke methode van het kruisverhoor (‘cross-examination’), waarbij niet
de rechter maar de raadslieden van partijen in principe bevoegd zijn het verhoor af te nemen.
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houden van ‘pre-trial discovery’ tegen te houden.56 Een dergelijk verzoek verplicht
partijen en/of derden documenten over te leggen of mee te werken aan het afleggen
van getuigenverklaringen. De omvang van deze mededelingsverplichtingen kan zeer
ruim zijn, in die zin dat mededeling kan worden verlangd van alle relevante documen-
ten waarvan vermoed wordt dat de partij en/of getuige deze in zijn bezit heeft. Derge-
lijke ongespecificeerde en verreikende verzoeken worden in Duitsland in strijd geacht
met het verbod op het verkrijgen van ‘Ausforschungsbeweis’. Ingevolge dit verbod
mag een partij (binnen de grenzen van het Duitse recht) niet verplicht worden om
mee te werken aan de bewijslevering van de andere procespartij en daarmee aan het
leveren van bewijs tegen zichzelf.57 Evenmin mag een verzoek ertoe strekken om
te achterhalen of een partij wellicht tegen de wederpartij een (nieuwe) rechtsvordering
kan instellen.

Ingeval sprake is van een ongespecificeerd verzoek waarbij een partij en/of een
derde aan omvangrijke mededelingsplichten wordt onderworpen, dan wordt in de
Duitse literatuur verdedigd om de uitvoering daarvan met een beroep op art. 3 Bewijs-
verdrag tegen te houden. Immers, wil een verzoek uitvoerbaar zijn, dan moet getoetst
worden of de rogatoire commissie aan de formele vereisten van art. 3 voldoet, dat
wil zeggen of het verzoek in voldoende mate de in art. 3 opgesomde gegevens bevat.
Als het verzoek om bewijshulp geen precieze omschrijving geeft van de over te leggen
documenten of van de feiten waarover een getuige moet worden gehoord, dan behoeft
het verzoek ingevolge art. 5 Bewijsverdrag niet te worden uitgevoerd. De rogatoire
commissie voldoet immers niet aan de bepalingen van het Bewijsverdrag, nu de
vereisten van art. 3 niet zijn nageleefd.58 Een beroep op de Duitse openbare orde
wegens schending van het ‘Ausforschungsverbot’ is dan niet nodig.59

Mijns inziens is het standpunt in de Duitse literatuur in zoverre juist, dat bij de
bepaling of een rogatoire commissie aan de vereisten van art. 3 Bewijsverdrag voldoet,
wel een ruime beoordelingsruimte moet gelden.

Illustratief is in dit verband de beschikking van de Hoge Raad van 18 februari
2000.60 Daarin rijst de vraag of voor de uitvoering van een rogatoire commissie is
vereist dat de naam of het adres van de te horen personen bekend moet zijn of dat,
ingeval van onbekendheid hiervan, een vermelding van de getuige ‘in hoedanigheid’
volstaat (bijv. ‘het hoofd van de juridische afdeling van’). In casu vermeldt het verzoek
om bewijshulp dat als getuige moet worden gehoord een met naam genoemde persoon
‘of een andere naar behoren benoemde persoon’ van de bank. Een vereiste in art. 3

56 Zie D.-R. Martens, ‘Erfahrungen mit Rechtshilfeersuchen aus den USA nach dem Haager Beweis-
aufnahme-Übereinkommen’,RIW 1981, p. 729-730; H.-V. von Hülsen, ‘Kanadische und Europaïsche
Reaktionen auf die US ,,pre-trial discovery”’, RIW 1982, p.550-551; Stiefel, RIW 1978, p. 514-516.
Zie over ‘pre-trial discovery’ in Duitsland ook M.J. Reufels, ‘Pretrial discovery-Maânahmen in
Deutschland: Neuauflage des deutsch-amerikanischen Justizkonflikts?’, RIW 1999, p. 667-674.

57 OLG München 31 oktober 1980 en 27 november 1980, RIW 1981, p. 556.
58 Art. 3 lid 1 onder f en g jo. art. 5 Bewijsverdrag.
59 Von Hülsen, RIW 1982, p. 551. Zie ook par. 6.7.6.
60 NJ 2001, 259, m.nt. PV, News International/ABN AMRO.



Hoofdstuk 6 137

Bewijsverdrag is echter dat de naam van de getuige in het verzoek moet vaststaan.
De Hoge Raad overweegt dat de strekking van het Bewijsverdrag meebrengt, dat de
bepalingen van het Bewijsverdrag ruim moeten worden uitgelegd. Dit geldt volgens
de Hoge Raad eveneens voor art. 3. De strekking van deze bepaling is om de rechterlij-
ke autoriteit van de aangezochte staat duidelijkheid te verschaffen omtrent de inhoud
en de strekking van de in de rogatoire commissie verzochte onderzoekshandeling.
De Hoge Raad concludeert hieruit dat het de rechter die het verzoek moet uitvoeren,
vrij staat om een dergelijk verzoek als voldoende duidelijk te achten. Een dergelijk
oordeel betreft de uitleg van de rogatoire commissie en is, aldus de Hoge Raad, als
feitelijk oordeel voorbehouden aan de rechter die het verzoek moet uitvoeren.

Hieruit blijkt mijns inziens dat niet elke schending van de formele vereisten een
grond voor weigering van de uitvoering oplevert. Ook aan een rogatoire commissie
die niet aan de vereisten van art. 3 Bewijsverdrag voldoet, kan uitvoering worden
gegeven, mits het verzoek voldoende duidelijk is. Dit is het geval indien uit het
verzoek zelf voldoende blijkt welk bewijs men wil verkrijgen en op welke onderzoeks-
handeling het verzoek om bewijshulp betrekking heeft.61 Is de centrale autoriteit
resp. de rechterlijke autoriteit van oordeel dat het verzoek onvoldoende duidelijk is,
dan behoeft het verzoek niet te worden uitgevoerd. In dat geval stelt de centrale
autoriteit de verzoekende rechter hiervan ‘onverwijld’ op de hoogte met een verzoek
om de ontbrekende gegevens alsnog aan te vullen.62 De verzoekende rechter zal dan
een aanvullend verzoek moeten toezenden. Mijns inziens is het niet nodig om het
gehele verzoek opnieuw in te dienen. Dit brengt alleen maar extra vertraging en kosten
met zich mee. Eerst nadat de benodigde aanvullende gegevens zijn verkregen, kan
alsnog tot uitvoering van het verzoek worden overgegaan.

Voor de overmaking van het verzoek maakt het Bewijsverdrag geen gebruik van
eenvoudige, uniforme standaardformulieren. Om tegemoet te komen aan de groeiende
behoefte van sommige landen aan eenvormigheid is in 1985 door de Speciale Commis-
sie een gestandaardiseerd formulier opgesteld, dat voor de verzending van het verzoek
kan worden gebruikt.63 De inhoud van het modelformulier loopt parallel met de
inhoud van art. 3 Bewijsverdrag.

61 Zie ook Blaschczok (1986) p. 110. Zie ook Rapport Speciale Commissie 2003, p. 9, waarin ten
behoeve van een eenvoudige en snelle procedure overwogen wordt dat de autoriteiten in de aange-
zochte Staat, ingeval een verzoek onvolledig is, niet te snel tot weigering van een verzoek moeten
overgaan, maar dat: ‘with a view to avoiding unnecessary delays where a letter of request is deficient
(…), Central Authorities or executing authorities encourage the requesting authority to reformulate
and resubmit its letter of request’. Door de Speciale Commissie wordt aanbevolen de correspondentie
tussen deze autoriteiten, zo mogelijk, op informele wijze plaats te laten vinden, zoals met gebruikma-
king van e-mail (Rapport Speciale Commissie 2003, p. 10).

62 Art. 5 Bewijsverdrag jo. art. 6 lid 1 Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag.
63 ‘Model for letters of request recommended for use in applying the Hague Convention of 18 March

1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or commercial Matters’. Zie voor dit modelformulier
de website van de Haagse Conferentie: www.hcch.net of het Practical Handbook, p. 42 (M)-42 (P)
en Rapport Speciale Commissie 1978, Practical Handbook, p. 39-40.
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6.5 Taal

Naast de formele vereisten die het Bewijsverdrag aan de inhoud van de rogatoire
commissie stelt, moet het verzoek ingevolge art. 4 Bewijsverdrag in de juiste taal zijn
opgesteld. Deze regeling heeft tot doel om de aangezochte autoriteit(en) niet te belasten
met taalproblemen die een vlotte en effectieve uitvoering van het verzoek kunnen
belemmeren.

Als uitgangspunt geldt ingevolge art. 4 lid 1 Bewijsverdrag dat het verzoek is
opgesteld in de taal van de aangezochte verdragsstaat of vergezeld gaat van een
vertaling in die taal. Voor een snelle werking van het Bewijsverdrag is echter nood-
zakelijk dat een rogatoire commissie ook in andere talen kan worden ingevuld. Derhal-
ve geeft het Bewijsverdrag een drietal afwijkingen op deze hoofdregel.

Ten eerste is het mogelijk om een rogatoire commissie ingevolge art. 4 lid 2 in
de Franse of de Engelse taal op te stellen of deze te laten vergezellen van een vertaling
in een van deze talen. De verdragsstaten dienen een dergelijk verzoek in beginsel
te aanvaarden. Elke verdragsstaat kan echter ten tijde van de toetreding tot het Bewijs-
verdrag een voorbehoud op dit artikellid maken (art. 33 Bewijsverdrag). Dit voor-
behoud kan betrekking hebben op het gebruik van één of beide talen en kan te allen
tijde door de verdragsstaat worden ingetrokken. Tot nu toe hebben veel landen dit
voorbehoud gemaakt.64 Nederland heeft dit voorbehoud niet gemaakt.65 Dat weinig
gebruik wordt gemaakt van de taalregeling van art. 4 lid 2, is mijns inziens te betreu-
ren. De mogelijkheid om de Engelse taal te gebruiken vereenvoudigt immers de
procedure tot uitvoering van een verzoek en is kostenbesparend. Vertaalkosten behoe-
ven immers minder snel te worden gemaakt.66

Ten tweede geldt een afwijkende regel voor verdragsstaten die twee of meer
officiële talen kennen. Een dergelijke verdragsstaat (zoals Zwitserland) dient ingevolge
art. 3 lid 4 Bewijsverdrag een verklaring af te leggen waarin voor elk gebiedsdeel
een taal is aangewezen.67 De taal waarin de rogatoire commissie moet worden opge-
steld, hangt dan af van het gebiedsdeel in de verdragsstaat waar het verzoek moet
worden uitgevoerd. Is een verzoek ‘zonder geldige reden’ in strijd met deze verklaring
in een verkeerde taal vertaald, dan zal de aangezochte (centrale) autoriteit het verzoek
alsnog moeten vertalen. Deze (extra) vertaalkosten komen voor rekening van de
verzoekende verdragsstaat.

64 Zie voor een overzicht van de landen die dit voorbehoud hebben gemaakt, Burgerlijke Rechtsvorde-
ring, Vlas, Verdragen & Verordeningen, Haags Bewijsverdrag, Bijlage I of de website van de Haagse
Conferentie: www.hcch.net.

65 MvT Goedkeuringswet Bewijsverdrag, Bijlagen Handelingen II 1978/1979, Nr. 15660 (R 1123),
nr. 3, p. 8.

66 Gelet op de rol die de Engelse taal speelt in het internationale (rechts)verkeer, mag worden aangeno-
men dat een in deze taal opgestelde rogatoire commissie door de autoriteiten van de meeste verdrags-
staten wordt begrepen. Aldus vermijdt men in de fase van verzending een (langdurige en kosteninten-
sieve) vertaling van het ‘uitgaande’ verzoek in de taal van de aangezochte verdragsstaat.

67 Zwitserland heeft de verklaring in de zin van art. 4 lid 3 afgelegd, zie www.hcch.net.
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Tenslotte kan elke verdragsstaat ex art. 4 lid 3 Bewijsverdrag aangeven welke
andere taal of talen door deze staat worden aanvaard. Nederland heeft deze verklaring
afgelegd, in die zin dat een rogatoire commissie door Nederland (ook) wordt aanvaard
indien zij is ingevuld in de Duitse taal of vergezeld gaat van een vertaling in die
taal.68

Wat Nederland betreft, resulteert de taalregeling van het Bewijsverdrag ertoe dat de
‘inkomende’ verzoeken kunnen zijn opgesteld in de Nederlandse (art. 4 lid 1), Franse,
Engelse (art. 4 lid 2) en Duitse taal (art. 4 lid 4). Daarbij komt dat ingeval een verzoek
afkomstig is uit een verdragsstaat waarmee Nederland een bilateraal verdrag heeft
gesloten, het verzoek ook (nog) in de taal van die andere verdragstaat kan zijn gefor-
muleerd. Zoals eerder opgemerkt, laat het Bewijsverdrag bilaterale regelingen op het
gebied van de bewijsverkrijging onverlet. Voor een bespreking van de bilaterale
verdragen verwijs ik naar par. 6.11.

Een probleem rijst ingeval de rechter die het verzoek moet uitvoeren onvoldoende
kennis van de gebruikte taal bezit. Van de rechter kan immers niet worden verwacht
dat hij over een zodanige kennis beschikt dat hij in staat is rogatoire commissies die
in het Frans of in het Duits zijn gesteld, zonder vertaling te behandelen. In sommige
gevallen is een vertaling van een verzoek zelfs strikt noodzakelijk. Te denken valt
aan een verzoek in een gecompliceerde octrooizaak. Met het oog hierop bepaalt art.
10 Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag dat de met de uitvoering van het verzoek
belaste rechter een vertaling van de stukken door een beëdigd vertaler in het Neder-
lands kan verkrijgen, indien hij dit voor een goede uitvoering van het verzoek nodig
acht. De kosten die met de vertaling gemoeid zijn, komen dan voor rekening van de
Staat.69

Art. 4 Bewijsverdrag bevat taalvoorschriften betreffende de rogatoire commissie. Het
Bewijsverdrag regelt niet de taal waarin de stukken betreffende de uitvoering moeten
zijn gesteld. Volgens het Rapport Amram zijn in het laatste geval twee situaties
mogelijk.70 Ten eerste, een verdragsstaat neemt uitsluitend verzoeken in behandeling
die zijn opgesteld in de eigen taal. In dat geval ligt het voor de hand dat men deze
taal ook gebruikt bij de terugzending van de stukken van uitvoering. Ten tweede de
situatie waarin de aangezochte verdragsstaat ingevolge art. 4 lid 2 en art. 4 lid 4
Bewijsverdrag ook andere talen toelaat en het verzoek is opgesteld in één van deze
andere talen. Doet deze (tweede) situatie zich voor, dan bestaat er volgens de opstellers
van het verdrag tevens een verplichting om de stukken van uitvoering in deze taal
terug te zenden. Dit komt immers overeen met de verwachtingen die de verzoekende

68 MvT Goedkeuringswet Bewijsverdrag, Bijlagen Handelingen II 1978/1979, Nr. 15660 (R 1123),
nr. 3, p. 8 en de Bijlagen bij de MvT (Bijlagen Handelingen II 1978/1979, Nr. 15660 (R 1123),
nr. 4, p. 21-22).

69 Art. 14 lid 1 Bewijsverdrag jo. art. 13 Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag.
70 Zie Rapport Amram, Actes 1968, p. 206.
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autoriteit hieromtrent zou hebben, en vermijdt de situatie waarin de taal van de
rogatoire commissie uiteenloopt van die van de stukken van uitvoering.

Nederland heeft – in navolging van andere verdragsstaten – in de Uitvoeringswet
bij het Bewijsverdrag deze (tweede) uitleg niet gevolgd.71 In de memorie van toelich-
ting bij de Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag wordt opgemerkt, dat de vertaling
van de stukken van uitvoering primair een verantwoordelijkheid is van partijen.72

Nederland heeft dan ook een verklaring als bedoeld in art. 33 Bewijsverdrag afgelegd
inhoudende dat de stukken van uitvoering zonder vertaling worden teruggezonden.
Dit betekent, dat de processen-verbaal van uitvoering altijd in de Nederlandse taal
worden opgesteld.

6.6 Bezwaren tegen de rogatoire commissie

Art. 5 Bewijsverdrag geeft een regeling voor (mogelijke) bezwaren die tegen het
verzoek kunnen rijzen. Deze bezwaren vloeien voort uit de niet-naleving van de
bepalingen van het Bewijsverdrag. Een verzoek kan bijv. niet een burgerlijke of
handelszaak betreffen, of bevat in onvoldoende mate de op grond van art. 3 Bewijsver-
drag vereiste gegevens of inlichtingen. Ook is denkbaar dat de taalvoorschriften niet
zijn nageleefd of dat het verzoek betrekking heeft op ‘pre-trial’ discovery en de
aangezochte verdragsstaat een verklaring ex art. 23 Bewijsverdrag heeft afgelegd.73

Worden de vereisten van het Bewijsverdrag niet nageleefd, dan dient het verzoe-
kende gerecht zo spoedig mogelijk (‘onverwijld’) hiervan in kennis te worden gesteld,
met het oog op het herstel van deze gebreken. De consequentie is dat aan het verzoek
(voorlopig) geen uitvoering wordt gegeven. Daarmee komt de toepassing van art. 5
Bewijsverdrag praktisch overeen met een weigering om een rogatoire commissie uit
te voeren. In dit kader rijst de vraag hoe art. 5 zich verhoudt tot art. 12 Bewijsver-
drag.74 Art. 12 laat immers slechts in twee gevallen toe dat de aangezochte autoriteit,
in Nederland de centrale autoriteit, een verzoek om bewijshulp kan weigeren. Zo
bezien zou art. 5 nieuwe gronden aanvoeren op grond waarvan weigering mogelijk
is. Volgens de opstellers van het Bewijsverdrag moet art. 12 Bewijsverdrag echter
zo worden gelezen, dat een verzoek dat aan de bepalingen van het Bewijsverdrag
voldoet, slechts op de twee in dat artikel genoemde gronden kan worden geweigerd.75

In tegenstelling tot art. 5, heeft art. 12 Bewijsverdrag dus alleen betrekking op een

71 Zie art. 15 lid 1 Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag.
72 Zie MvT Uitvoeringswet Bewijsverdrag, Bijlagen Handelingen II 1978/1979, Nr. 15661 (R 1123),

nr. 3, p. 12.
73 Zie voor een overzicht van mogelijke bezwaren, Rapport Amram, Actes 1968, p. 206-207.
74 Zie voor een bespreking van art. 12 Bewijsverdrag par. 6.7.6.
75 Zie Rapport Amram, Actes 1968, p. 207.
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verzoek dat voor het overige geheel voldoet aan de vereisten van het Bewijsverdrag.
Van een tegenspraak tussen art. 12 en art. 5 is dus geen sprake.76

Ingevolge art. 5 Bewijsverdrag is de centrale autoriteit van de aangezochte verdrags-
staat belast met de controle en toetsing van de rogatoire commissie aan de bepalingen
van het Bewijsverdrag. Wat Nederland betreft, is dit overeenkomstig art. I onder C
van het wetsvoorstel de Rb. ’s-Gravenhage.77 In het geval dat de centrale autoriteit
het verzoek niet in overeenstemming acht met het Bewijsverdrag zal deze instantie
de uitvoering van het verzoek om bewijshulp afwijzen en vervolgens de bezwaren
aan de verzoekende rechter moeten meedelen. De schriftelijke mededeling wordt
gedaan in de taal waarin de rogatoire commissie is gesteld, of bij gebreke daarvan
in het Engels.78

In art. I onder J wetsvoorstel wordt voorgesteld om in de Uitvoeringswet een nieuwe
bepaling op te nemen (art. 15a). Overeenkomstig het voorgestelde art. 15a Uitvoerings-
wet moet een afwijzende beslissing van de centrale autoriteit worden beschouwd als
een beschikking in de zin van art. 358 Rv waartegen voor partijen in de hoofdproce-
dure hoger beroep openstaat. Dit hoger beroep moet binnen een termijn van vier weken
te rekenen vanaf de dag van de beslissing worden ingesteld.

Het voorgestelde art. 15a Uitvoeringswet is in lijn met de uitspraak van de Hoge
Raad van 21 februari 1986 in de zaak Arcalon.79 In deze beschikking wees de Hoge
Raad erop dat de beslissing van de uitvoerende rechter of de rogatoire commissie
aan de eisen van het Bewijsverdrag voldoet, op één lijn moet worden gesteld met
een beschikking in de zin van art. 345 Rv (oud) (art. 358 Rv). Eveneens wees de Hoge
Raad erop dat de procedure op het rechtsmiddel een incident vormt in de buitenlandse
procedure en dat het hoger beroep alleen openstaat voor de partijen in de hoofdproce-
dure en niet voor het verzoekende gerecht.

Naar aanleiding van de beschikking kan de onduidelijkheid optreden of bij de
beslissing op het verzoek sprake is van een tussenbeschikking of van een eindbeschik-
king. Dit onderscheid is relevant gelet op de afwijkende beroepstermijnen die gelden
voor een tussenbeschikking en voor een eindbeschikking.80 Het voorgestelde art.
15a Uitvoeringswet neemt deze onduidelijkheid weg door te bepalen dat hoger beroep

76 Zie Burgerlijke Rechtsvordering, Vlas, Verdragen & Verordeningen, Haags Bewijsverdrag, art. 5
en MvT Goedkeuringswet Bewijsverdrag, Bijlagen Handelingen II 1978/1979, Nr. 15660 (R 1123),
nr. 3, p. 10.

77 In het huidige art. 2 Uitvoeringswet treedt de officier van justitie bij de Haagse Rechtbank als centrale
autoriteit op. Daarnaast komt in de huidige Uitvoeringswet de bevoegdheid tot controle en toetsing
van de rogatoire commissie ook toe aan de rechter die met de uitvoering van het verzoek is belast
(art. 6 lid 3 Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag).

78 Art. 6 lid 2 Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag.
79 NJ 1986, 337, m.nt. WHH, Arcalon.
80 Zo is van een tussenbeschikking ingevolge art. 358 lid 4 Rv in beginsel slechts hoger beroep mogelijk

tegelijk met dat van de eindbeschikking. De beroepstermijn van een eindbeschikking bedraagt
ingevolge art. 358 lid 1 Rv drie maanden, te rekenen vanaf de dag van de uitspraak of de betekening
daarvan.
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binnen een termijn van vier weken kan worden ingesteld. Uit de memorie van toelich-
ting bij het wetsvoorstel blijkt dat men met deze regel eventuele onduidelijkheden
over de in art. 358 lid 4 Rv geldende regeling – namelijk, dat tegen een tussenbeschik-
king slechts hoger beroep openstaat tegelijk met dat van de eindbeschikking – heeft
willen wegnemen.81

Het hoger beroep moet met gebruikmaking van een beroepschrift worden ingeleid.
De procedure verloopt volgens de regels van het hoger beroep tegen beschikkingen
(art. 358-362 Rv). Tegen de beslissing in hoger beroep kan in cassatie worden gegaan
(art. 426 e.v. Rv). Voor het instellen van instellen van cassatie geldt een termijn van
8 weken (art. 426 lid 2 Rv).82

6.7 Uitvoering van het verzoek

6.7.1 Uitvoering volgens het recht van de aangezochte verdragsstaat

Ingevolge art. 9 lid 1 Bewijsverdrag is op de uitvoering van het verzoek in het buiten-
land, wat betreft de vormen waarin dit geschiedt, het recht van de aangezochte ver-
dragsstaat toepasselijk. Dit betekent dat de Nederlandse rechter bij een buitenlands
verzoek tot het houden van een getuigenverhoor moet handelen conform art. 163-185
Rv. De behandeling van de buitenlandse rogatoire commissie staat daarmee op één
lijn met de verkrijging van bewijs in een internrechtelijke procedure.83

6.7.2 Bijzondere vorm

In afwijking van de in art. 9 lid 1 geldende hoofdregel is de aangezochte autoriteit
verplicht om gehoor te geven aan een verzoek om bij de uitvoering een bijzondere
of buitenlandse vorm toe te passen (art. 9 lid 2 Bewijsverdrag). Een afwijzing van
dit verzoek is alleen mogelijk, indien deze vorm met de wetgeving van de aangezochte
verdragsstaat onverenigbaar is dan wel dat deze vorm onmogelijk is, hetzij wegens
de rechterlijke gebruiken van de aangezochte staat, hetzij wegens praktische moeilijk-
heden.

Het gebruik van een bijzondere vorm heeft tot voordeel dat de verkrijging en
waardering van het bewijs aan één rechtsstelsel is onderworpen. Dit vergroot de
bruikbaarheid van het bewijs in de hoofdprocedure. Immers, wanneer de hoofdregel
wordt gevolgd en het aangezochte gerecht het bewijs laat verkrijgen met toepassing
van diens recht, dan loopt men het risico dat men in de fase van de bewijswaardering
op problemen stuit, aangezien bepaalde vormen van de verzoekende staat niet zijn

81 Zie de MvT bij het wetsvoorstel, Kamerstukken II 2007/08, 31 286, nr. 3, p. 8.
82 Kamerstukken II 2007/08. 31 286, nr. 3 (MvT), p. 8.
83 Rapport Amram, Actes 1968, p. 207.
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nageleefd.84 Toch lijkt een beroep op art. 9 lid 2 Bewijsverdrag in de praktijk zelden
voor te komen.85 Een verklaring hiervoor is wellicht dat de buitenlandse vorm vaak
onbekend is bij het aangezochte gerecht. Het is dan noodzakelijk om de uitvoerende
rechter in de rogatoire commissie daarover uitvoerig te instrueren, wat vertragend
werkt.86 Daarnaast kan in veel gevallen voor de verkrijging van bruikbaar bewijs
volstaan worden met de inachtneming van de lokale vormen.87

Zoals hierboven aangegeven, kan een verzoek om toepassing van een bijzondere
vorm in twee gevallen worden afgewezen. Ten eerste, ingeval de buitenlandse vorm
onverenigbaar is met de wet van de aangezochte verdragsstaat. Deze uitzondering
moet restrictief worden toegepast.88 Er moet sprake zijn van een uitdrukkelijk verbod
in de wet van de aangezochte verdragsstaat waarop de verzochte bewijshandeling
inbreuk maakt. Deze verbodsbepalingen kunnen bijv. opgenomen zijn in zgn. ‘blocking
statutes’. Dit zijn regels van semi-publiekrecht die beperkingen stellen aan de bewijs-
garing ten behoeve van een buitenlandse procedure. Ook uit het beginsel van een goede
procesorde als bedoeld in art. 6 EVRM kan mijns inziens een grond voor weigering
van een bijzondere vorm voortvloeien. Hiervan kan bijv. sprake zijn, in het (m.i.
zeldzame) geval waarbij de buitenlandse vorm strijdig is met de vereisten van ‘fair
trial’. Te denken valt aan een buitenlandse procedure die verbiedt dat de persoon op
wie de bewijshandeling betrekking heeft, zich mag laten bijstaan door een raadsman.
Voorts ingeval de bijzondere vorm een discriminatoir onderscheid maakt tussen partijen
of de aanwezigheid van partijen of een van hen bij de bewijsverrichting uitsluit.

Ten tweede kan een verzoek om toepassing van een bijzondere vorm worden
afgewezen, indien de toepassing van de vorm in de aangezochte verdragsstaat onmoge-
lijk is, enerzijds vanwege de rechterlijke gebruiken van de aangezochte staat, anderzijds
vanwege de daarbij spelende praktische moeilijkheden. Deze uitzonderingsgrond moet
net als de eerste restrictief worden uitgelegd.89 Voor een beroep op ‘onmogelijkheid’
als bedoeld in art. 9 lid 2 Bewijsverdrag is niet voldoende dat de vorm in de aange-

84 Zo kan het voor de bruikbaarheid van een getuigenverklaring in een Nederlandse procedure bijv.
van belang zijn dat door het aangezochte gerecht essentiële formele vereisten van het Nederlandse
recht zijn toegepast, zoals de aflegging van de eed of een in het Nederlandse recht geldend verscho-
ningsrecht.

85 In de gepubliceerde rechtspraak wijs ik op de beslissing van de Rb. Amsterdam sector kanton 24
april 2003, NIPR 2004, 151, waarin sprake was van een bijzondere vorm in de zin van art. 9 lid 2
Bewijsvraag. In casu ging het om een verzoek tot uitvoering van een ‘pre-trial discovery of docu-
ments’. Zie over ‘pre-trial discovery of documents’ par. 6.9.

86 Zie Rapport Speciale Commissie 1978, Practical Handbook, p. 38; Blaschczok (1986), p. 128;
87 Zie ook Rule 28 (b) Federal Rules of Civil Procedure (FRCP): ‘Evidence obtained in response to

a letter of request need not be excluded merely because it is not a verbatim transcript, because the
testimony was not taken under oath, or because of any similar departure from the requirements for
depositions taken within the United States under these rules’. Zie ook een citaat van McClean: ‘The
German courts (…) have developed a procedure for taking depositions in response to requests from
foreign countries (…) which appears entirely to meet the needs for common law countries’
(D. McClean, International Judicial Assistance, Oxford; Clarendon 1992, p. 118).

88 Rapport Amram, Actes 1968, p. 208.
89 Rapport Amram, Actes 1968, p. 208; Blaschczok (1986), p. 138-139; Hebly (1994), p. 95-96.
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zochte verdragsstaat onbekend is dan wel dat de vorm problemen oplevert bij de
uitvoering. De toepassing moet daadwerkelijk onmogelijk zijn.

Als voorbeeld van een ‘onmogelijke’ vorm wordt genoemd een rogatoire commis-
sie afkomstig uit de common law-landen met een verzoek tot het houden van een
kruisverhoor.90 Mijns inziens lijkt de uitvoering van een dergelijk verzoek, waarbij
de ondervraging primair door partijen en hun raadslieden plaatsvindt, door de Neder-
landse rechter niet mogelijk. De behoorlijke toepassing van de ‘cross-examination’
vereist immers deskundigheid en ervaring die de Nederlandse rechter niet heeft.91

In de rechtspraak zijn mij weinig uitspraken bekend waarin de toepassing van een
buitenlandse vorm (zoals het kruisverhoor) op basis van art. 9 lid 2 Bewijsverdrag
is afgewezen.92

Indien de centrale autoriteit een verzoek om toepassing van een bijzondere vorm
afwijst, kan tegen deze beslissing op grond van het voorgestelde art. 15a Uitvoerings-
wet (art. I onder J van het wetsvoorstel) hoger beroep worden ingesteld.

Een interessante vraag is hoe gehandeld moet worden indien de centrale autoriteit
tot het oordeel komt dat de toepassing van de buitenlandse vorm onmogelijk is. In
zo’n geval zijn mijns inziens twee situaties denkbaar. Ten eerste het verzoek wordt
niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd. De centrale autoriteit moet in dat geval de
verzoekende rechter hiervan op de hoogte stellen en de reden van onmogelijkheid
mededelen (art. 13 lid 2 Bewijsverdrag).93 De verzoekende rechter zal mijns inziens
dan opnieuw een rogatoire commissie moeten indienen, wil hij alsnog het bewijs in
het buitenland langs deze weg verkrijgen. Zou men deze procedure volgen, dan treedt
stagnatie op wat voor partijen onvermijdelijk tot meer kosten leidt. Het Rapport Amram
lijkt van deze gang van zaken uit te gaan.94 Ten tweede is verdedigd dat, ingeval
sprake is van onmogelijkheid van een bijzondere vorm, de verplichting tot uitvoering

90 Zie Rapport Amram, Actes 1968, p. 208. Procès-verbal No. 7, Actes 1968, p. 120.
91 Zo is voor de beoordeling of een zgn. ‘leading question’ van partijen of hun raadslieden toelaatbaar

is, kennis vereist of het (kruis)verhoor zich bevindt in de fase van ‘examination’, ‘cross-examination’
of ‘re-examination’. In de Duitse literatuur wordt gesteld, dat het Angelsaksische kruisverhoor waarbij
de ondervraging plaatsvindt door partijen en hun raadslieden, in beginsel met het Duitse recht
verenigbaar is, nu ingevolge § 397 ZPO partijen ook in een internrechtelijke procedure in staat zijn
om vragen aan getuigen te stellen. Het kruisverhoor zou evt. aan het Duitse recht aangepast kunnen
worden, bijv. door suggestieve en onbehoorlijke vragen van het verhoor uit te sluiten (Rauscher/Von
Hein (2004), p. 932,Martens, RIW 1981, p. 732-733). Anders Von Hülsen die stelt dat de toepassing
van de regels van het kruisverhoor tot onoverkomelijke moeilijkheden leidt (Van Hülsen, RIW 1982,
p. 551).

92 Zie Rb. Amsterdam, sector kanton 24 april 2003, NIPR 2004, 151, waarin art. 9 lid 2 Bewijsverdrag
ter sprake komt bij de beoordeling van een Amerikaans verzoek tot het houden van ‘pre-trial
discovery of documents’. Het verzoek wordt niet uitgevoerd omdat de bijzondere vorm strijdig is
met het door Nederland aanvaarde voorbehoud ingevolge art. 23 Bewijsverdrag (waarover par. 6.9).

93 MvT Goedkeuringswet Bewijsverdrag, Bijlagen Handelingen II 1978/1979, Nr. 15660 (R 1123),
nr. 3, p. 11.

94 Rapport Amram, Actes 1968, p. 208.
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van het verzoek blijft bestaan.95 De centrale autoriteit dient het verzoek alsnog door
te zenden aan de uitvoerende rechter die vervolgens tot uitvoering overgaat en wel
conform het recht van de aangezochte verdragsstaat. Alvorens tot uitvoering wordt
over te gaan, zal de centrale autoriteit de verzoekende rechter zo spoedig mogelijk
en zo nodig per fax of telefoon hiervan in kennis stellen. Heeft uitvoering conform
het recht van de aangezochte verdragsstaat voor het verzoekende gerecht geen zin,
bijv. omdat het verkregen bewijs in de hoofdprocedure dan niet bruikbaar is, dan staat
het de verzoekende rechter alsnog vrij om de rogatoire commissie in te trekken. Deze
laatste oplossing verdient mijns inziens de voorkeur en past binnen de door de Speciale
commissie in haar bijeenkomsten uitgesproken behoefte naar meer eenvoud en versnel-
ling van de procedure tot verkrijging van bewijs. Het Bewijsverdrag bevat echter geen
basis voor deze procedure.

6.7.3 Dwangmaatregelen

Bij de uitvoering van een verzoek kan het noodzakelijk zijn om dwangmaatregelen
toe te passen. Ingevolge art 10 Bewijsverdrag is de toepassing van dwangmaatregelen
door het aangezochte gerecht in beginsel mogelijk. Deze bevoegdheid is echter beperkt
in die zin dat de rechter bij de toepassing van dwang aan zijn eigen wet is gebonden,
zowel ten opzichte van de dwangmiddelen die kunnen worden toegepast als de
gevallen waarin de toepassing van deze middelen mogelijk is.96 Kortom, de aange-
zochte rechter kan alleen de in zijn nationale wet voorziene dwangmiddelen toepassen,
voorzover dit ook mogelijk is in een puur intern geding.97 Verder moeten de dwang-
middelen in het concrete geval ‘passend’ zijn. De toepassing daarvan mag niet oneven-
redig zwaar of benadelend zijn.

Het feit dat niet meer dwang kan worden toegepast dan volgens het recht van
de aangezochte verdragsstaat mogelijk is, kan tot problemen leiden bij de uitvoering
van een buitenlandse rogatoire commissie.98 Twee voorbeelden ter verduidelijking.

Stel een Amerikaanse rechter wendt zich tot de Nederlandse centrale autoriteit met
het verzoek vragen te stellen aan en overlegging van stukken te verlangen van een
Nederlandse vennootschap die als partij is betrokken in een Amerikaanse procedure.

95 Aldus verdedigd door Blaschczok (1986), p. 138 die als argument wijst op het feit dat art. 9 Bewijs-
verdrag is geplaatst vóór de voorschriften tot weigering van de uitvoering (art. 11, 12 en 23 Bewijs-
verdrag).

96 Rapport Amram, Actes 1968, p. 208-209: ‘The requesting authority cannot ask the executing authority
to grant compulsion in the execution of the Letter to any extent greater than the compulsion which
would be applied, under the same circumstances, in a domestic proceeding in the State of execution’;
Burgerlijke Rechtsvordering, Vlas, Verdragen & Verordeningen, Haags Bewijsverdrag, art. 10.

97 Blaschczok (1986), p. 130-131; Hebly (1994), p. 100. Anders: Martens (RIW 1981, p. 729) die –
mijns inziens ten onrechte – meent dat dwang ook mogelijk is in gevallen waarin dit in een intern-
rechtelijke procedure niet mogelijk is. Volgens Martens ziet art. 10 Bewijsverdrag slechts op het
type dwangmaatregelen, en niet op de vraag in welke gevallen de nationale dwangmaatregelen kunnen
worden toegepast.

98 Zie ook Müller (2004), p. 106.
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In het kader van de uitvoering van het verzoek weigert de partijgetuige echter de
gestelde vragen te beantwoorden. In dat geval staan de Nederlandse rechter weinig
tot geen dwangmiddelen ter beschikking. Ingevolge art. 10 Bewijsverdrag kunnen
alleen dwangmaatregelen worden toegepast, voorzover deze in de aangezochte ver-
dragsstaat zijn toegestaan. Naar Nederlands recht zijn de voor de getuigen geldende
sancties, zoals gijzeling (art. 173 Rv) of de oplegging van een dwangsom, niet van
toepassing op partijgetuigen.99 De Nederlandse rechter kan alleen sancties verbinden
in de fase van de bewijswaardering. Dit terwijl naar Amerikaans recht dwang wel
mogelijk is.100 Het gevolg is dat het verzoek mijns inziens maar gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd.

Strekt het Amerikaanse verzoek er niet toe om in Nederland maar in Duitsland
het bewijs te verkrijgen, dan doet zich een extra complicatie voor. De Duitse rechter
zal ingevolge art. 9 lid 1 Bewijsverdrag bij de uitvoering van het verzoek zijn eigen
recht toepassen. Een probleem rijst dan, nu het naar Duits recht niet mogelijk is om
een partij als getuige te verhoren. Naar Duits recht kan men een partij slechts horen
via een zgn. ‘Parteivernehmung’ (§ 445 ZPO) of een zgn. ‘Anhörung der Parteien’
(§ 141 ZPO). Welke van de twee procedures wordt toegepast, hangt af van de vraag
of aan de vereisten van § 141 resp. 445 ZPO is voldaan. Weigert de partij medewer-
king, dan kan hij daartoe niet gedwongen worden. In beide procedures is de toepassing
van dwangmiddelen niet mogelijk.101 Dit geldt mijns inziens ook indien het gaat
om de toepassing van een bijzondere vorm als bedoeld in art. 9 lid 2 Bewijsverdrag.
Ook dan kunnen slechts dwangmiddelen worden opgelegd ‘in de gevallen en in gelijke
mate’ als dit in een puur interne procedure is toegestaan.102

Of en zo ja, in hoeverre de (verzoekende) rechter in het bodemgeding sancties oplegt
wegens de weigerachtige houding van een (partij)getuige, is een kwestie die buiten
het kader van het Bewijsverdrag valt. Het Bewijsverdrag ziet slechts op de bewijsver-
krijging en heeft geen betrekking op de (overige) kwesties van bewijs. Daarop past
de buitenlandse rechter zijn eigen (proces)recht toe.

6.7.4 Het verschoningsrecht

Ingevolge art. 11 Bewijsverdrag wordt een rogatoire commissie niet uitgevoerd, indien
de persoon een beroep doet op een verschoningsrecht. Het betreft hier niet een van
de gronden tot weigering. Deze zijn uitputtend opgesomd in art. 12 Bewijsverdrag.
Een beroep op een verschoningsrecht leidt tot een gehele of gedeeltelijke niet-uitvoe-

99 Pitlo/Hidma & Rutgers (2004), nr. 92.
100 Zie Rule 37 FRCP die als mogelijke sancties noemt een veroordeling op basis van ‘contempt of

court’, een bewijsvermoeden ten nadele van de weigerachtige partij, etc.
101 § 141 Abs. 3 ZPO resp. § 446 ZPO die alleen op het vlak van de bewijswaardering een sanctie

toelaat.
102 Zie Rauscher/Von Hein (2004), p. 956; Blaschczok (1986), p. 129.
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ring van het verzoek. Het Bewijsverdrag onderscheidt drie gevallen waarin een getuige
een beroep kan doen op een verschoningsrecht of geheimhoudingsplicht.

Ten eerste kan een getuige, ingeval van een getuigenverhoor, een beroep doen
op een verschoningsrecht van het recht van de aangezochte verdragsstaat. De mogelijk-
heid om zich op het recht van de aangezochte verdragsstaat te beroepen, is niet
verwonderlijk. De rogatoire commissie wordt immers aan de hand van dit recht
uitgevoerd, zodat de te horen persoon ook een beroep kan doen op een in dit recht
opgenomen verschoningsrecht resp. geheimhoudingsplicht. Doet de getuige een beroep
op een dergelijk verschoningsrecht of verbod, dan zal de uitvoerende rechter dit beroep
aan dezelfde maatstaven toetsen als in een interne procedure. Wordt daarop geen
beroep gedaan, dan dient de uitvoerende rechter de getuige alsnog op het bestaan van
het verschoningsrecht te attenderen.

Ten tweede is een beroep mogelijk op een verschoningsrecht of een spreekverbod
dat is gegrond op de wet van de verzoekende verdragsstaat. Aangezien de uitvoerende
rechter niet bekend is met het buitenlandse bewijsrecht, dient de rogatoire commissie
dit recht of dit verbod te vermelden.103 Maakt het verzoek geen melding van het
buitenlandse verschoningsrecht, dan kan de uitvoerende rechter, ingeval de getuige
daarop een beroep doet, het verhoor schorsen en navraag doen resp. bevestiging vragen
bij de verzoekende rechter. Verplicht is hij daartoe echter niet.104 Nadat het desbetref-
fende verschoningsrecht door de verzoekende autoriteit is bevestigd, kan de uitvoerende
rechter het beroep honoreren met als gevolg dat het gevraagde getuigenverhoor niet
of gedeeltelijk wordt uitgevoerd.

Ten derde kan de getuige zich beroepen op een verschoningsrecht welke voorkomt
in de wet van een derde staat, al dan niet zijnde een verdragsstaat.105 Een voorbeeld
ter verduidelijking. Een Duitse producent in wasmachineonderdelen wordt ingevolge
een rogatoire commissie in Nederland als getuige gehoord over een in de Verenigde
Staten lopende octrooizaak. Naar Duits recht kan hij een beroep doen op een verscho-
ningsrecht resp. spreekverbod, maar naar Nederlands of Amerikaans recht niet.106

Wil een dergelijk verschoningsrecht toch erkend worden, dan dient de aangezochte
verdragsstaat daartoe een verklaring te hebben afgelegd als bedoeld in art. 11 lid 2
Bewijsverdrag. Nederland heeft bij de goedkeuring van het Bewijsverdrag deze
verklaring afgelegd. Ingevolge deze verklaring staat de erkenning van een verscho-

103 Art. 3 lid 2 Bewijsverdrag jo. art. 17 lid 3 Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag.
104 Zie hierover het citaat uit het Rapport Amram, Actes 1968, p. 209: ‘At this point the executing

tribunal has the option of ignoring the claim of privilege or of seeking help from the issuing country’.
In de Duitse literatuur wordt overigens – mijns inziens ten onrechte – aangenomen dat de uitvoerende
rechter ook zelfstandig, na een onderzoek van het buitenlandse recht, het verschoningsrecht kan
toepassen, zonder om een bevestiging door het verzoekende gerecht te vragen (M.J. Reufels & M.
Scherer, ‘Pre-Trial Discovery nach dem Haager Beweisübereinkommen’, IPRax 2005, p. 458-459).

105 Wesseling-van Gent (1994), p. 42.
106 §§ 383, Abs. 1, nr. 6, en 384. nr. 3 ZPO dat ruime professionele verschoningsrechten toekent ter

bescherming van productie- en bedrijfsprocessen (‘Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse’). In het
door mij gegeven voorbeeld kan de getuige in een gewetensconflict komen. Immers, naar Nederlands
recht is hij verplicht om een verklaring af te leggen, maar naar Duits recht kan dit strafrechtelijke
consequenties tot gevolg hebben.
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ningsrecht uit de wet van een derde staat ‘ter beoordeling (…) aan de rechter die belast
is met de uitvoering van het verzoek’.107 De Nederlandse rechter zal dus van geval
tot geval moeten bezien of een door de getuige gedaan beroep op een verschonings-
recht uit een derde (verdrags)staat (in mijn voorbeeld Duitsland) toelaatbaar is.108

Een interessante vraag die in dit verband rijst is wat het toepassingsgebied van art. 11
Bewijsverdrag is. Uit de Nederlandse tekst van het verdrag blijkt dat art. 11 alleen
betrekking lijkt te hebben op rogatoire commissies die een verhoor van getuigen tot
onderwerp hebben. In art. 11 lid 1 aanhef staat immers dat ‘… de betrokken persoon
zich beroept op een recht van verschoning of een verbod tot het afleggen van een
verklaring … (curs. van mij, BJK)’. De (authentieke) Franse en Engelse teksten van
art. 11 lijken echter een ruimere interpretatie toe te laten, maar zeker is dit niet.109

Zou art. 11 alleen betrekking hebben op het getuigenverhoor, dan zou dit tot gevolg
hebben dat een beroep op een verschoningsrecht niet mogelijk is indien het om andere
vormen van bewijsverkrijging gaat. In de literatuur wordt dan ook verdedigd dat de
redactie van deze bepaling te beperkt is. Ook bij processuele mededelingsplichten,
zoals een exhibitieplicht, zou een beroep op art. 11 Bewijsverdrag moeten open-
staan.110 Een beperkte uitleg van deze bepaling zou mijns inziens leiden tot de onge-
rijmde situatie waarbij het beroep op een verschoningsrecht louter afhangt van de
(toevallige) bewijshandeling waarmee het bewijs wordt verkregen. Het ontbreken van
een mogelijkheid om op art. 11 een beroep te doen, kan mijns inziens op twee manie-
ren worden opgelost. Ten eerste zou art. 11 Bewijsverdrag in de overige gevallen
naar analogie kunnen worden toegepast. In dat geval komt aan de persoon op wie
de onderzoekshandeling betrekking heeft, dezelfde bescherming toe als bij een getuige.
Eveneens is het mogelijk om in dit soort gevallen een beroep toe te staan op de
verschoningsrechten uit het recht van de aangezochte verdragsstaat. Dit recht is immers
op de uitvoering van het verzoek toepasselijk (art. 9 lid 1 Bewijsverdrag). Houdt een
rogatoire commissie bijv. een verplichting tot overlegging van documenten in die zich
in Nederland bevinden, dan zou degene op wie deze verplichting rust een beroep
kunnen doen op een (professioneel) verschoningsrecht, nu art. 843a lid 3 Rv in een
dergelijke mogelijkheid voorziet.

107 Bijlagen bij de MvT Goedkeuringswet Bewijsverdrag, Bijlagen Handelingen II 1978/1979, Nr. 15660
(R 1123), nr.4, p. 21.

108 MvT Goedkeuringswet Bewijsverdrag, Bijlagen Handelingen II 1978/1979, Nr. 15660 (R 1123),
nr. 3, p. 17.

109 ‘In the execution of a Letter of Request the person concerned may refuse to give evidence in so
far as he has a privilege or duty to refuse to give the evidence (curs. van mij, BJK).’

110 Zie Stadler (2002), p. 1295-1296 (i.h.b. p. 1296); Müller (2004), p. 103) die wijst op de samenloop
die in veel rechtsstelsels bestaat tussen de verschoningsrechten geldend voor het getuigenverhoor
en de exhibitieplicht (voor het Duitse recht verwijzend naar §§ 142 Abs. 2, 144 Abs. 2 ZPO). Anders:
Rauscher/Von Hein (2004), p. 961.
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Beroept een getuige bij de uitvoering van een rogatoire commissie zich op een verscho-
ningsrecht, dan verloopt de verdere gang van zaken alsof het een intern geding
betreft.111 Zo zal door het beroep een incident ontstaan in de procedure waarop de
rechter(-commissaris) bij beschikking in de zin van art. 358 Rv zal beslissen. Deze
beslissing is aan te merken als een eindbeschikking, waartegen direct een rechtsmiddel
kan worden ingesteld.112

6.7.5 Aanwezigheid partijen en rechterlijke ambtenaren bij de bewijsverrichting

Ingevolge art. 7 Bewijsverdrag kan de verzoekende rechter desgewenst worden
ingelicht over plaats en tijdstip waarop de uitvoering van het verzoek zal plaatsvinden.
Deze mededeling kan op verzoek van het verzoekende gerecht ook rechtstreeks aan
partijen en hun raadslieden worden gedaan. Partijen kunnen op deze wijze in de
gelegenheid worden gesteld om bij de verrichting van een bewijshandeling tegenwoor-
dig te zijn en de procedure te volgen als ware het een bewijsverrichting in een puur
internrechtelijke procedure.

Art. 7 Bewijsverdrag bepaalt dat het verzoekende gerecht op haar verlangenwordt
ingelicht. Dit betekent dat de aangezochte rechter niet verplicht is deze informatie
te verstrekken, maar dat dit alleen op verzoek kan geschieden. Het is dan ook zaak
om dit verzoek als aanvullend gegeven/verzoek in de rogatoire commissie op te
nemen.113 Wordt zo’n verzoek gedaan, dan zal de verzoekende rechter een termijn
moeten stellen waarbinnen de betekening aan de wederpartij van dag en plaats van
de bewijsverrichting kan plaatsvinden. Het aangezochte gerecht zal vervolgens met
inachtneming van deze termijn de dag van uitvoering bepalen en hiervan mededeling
doen aan de verzoekende autoriteit dan wel desgewenst aan partijen of hun raadslieden.

Onder het Haags Rechtsvorderingsverdrag 1954 komt de vraag aan de orde wat
de gevolgen zijn van de niet-naleving door het aangezochte gerecht van een verzoek
van de Nederlandse rechter om hem te informeren over tijd en plaats van een getuigen-
verhoor. In casu resulteert de niet-naleving van dit vereiste erin dat de belanghebbende
partij niet bij het verhoor aanwezig kan zijn. De Hoge Raad heeft overwogen dat in
dat geval het resultaat van het verhoor niet aan het bewijs kan meewerken.114 Dezelf-
de sanctie wordt geacht te gelden ten aanzien van de niet-naleving van art. 7 Bewijs-
verdrag.115 Het is immers een uitvloeisel van het ‘fair trial’-beginsel dat partijen
(gelijkelijk) in gelegenheid moeten worden gesteld om bij het verhoor tegenwoordig
te zijn.

111 Hof ’s-Hertogenbosch 8 april 1993, rek. nr. 5/93 HE.DIV, geciteerd in HR 11 maart 1994, NJ 1995,
3, m.nt. HJS, Kilbarr Corp. e.a./Holland en Teeuwen.

112 Zie Pitlo/Hidma & Rutgers (2004), nr. 79.
113 Zie ook punt 15 van het modelformulier van de Speciale Commissie, Practical Handbook, p. 42

en 42 (M) of de website van de Haagse Conferentie: www.hcch.net.
114 HR 25 oktober 1991, NJ 1992, 6.
115 Zie Wesseling-van Gent (1994), p. 38.
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Ingevolge art. 8 Bewijsverdrag kunnen ook rechterlijke ambtenaren van het verzoeken-
de gerecht de uitvoering van de onderzoekshandeling bijwonen. Elke verdragsstaat
kan daartoe een verklaring afleggen en daaraan de voorwaarde verbinden dat hun
aanwezigheid afhankelijk is van de toestemming van de rechter die de rogatoire
commissie uitvoert.116 Nederland heeft bij de goedkeuring van het Bewijsverdrag
deze verklaring afgelegd.117 Heeft een verdragsstaat geen verklaring afgelegd, dan
bestaat er geen aanspraak op aanwezigheid bij de uitvoering van een onderzoekshande-
ling. Of in dit laatste geval de rechterlijke ambtenaren van het verzoekende gerecht
toch bij de uitvoering aanwezig kunnen zijn, hangt mijns inziens af van het recht van
het aangezochte gerecht.

Aan iedere toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Te denken valt
aan het vereiste dat voorafgaand aan het verhoor inzage wordt gegeven in de vragen
die het verzoekende gerecht gesteld wenst te zien, of dat de uitvoerende rechter tijdens
het verhoor de leiding behoudt. In de memorie van toelichting bij de Goedkeuringswet
bij het Bewijsverdrag wordt hierover opgemerkt dat de aanwezigheid van de buiten-
landse rechter kan leiden tot conflicten over de uitvoering van het verzoek en de
leiding daarbij. Door aan de toestemming bepaalde voorwaarden te verbinden, is het
mogelijk om dergelijke onwenselijke situaties te voorkomen.118

Art. 8 Bewijsverdrag geeft uitsluitend een recht op aanwezigheid bij de bewijsverrich-
ting. De verzoekende rechter is dus niet bevoegd om zelf geschriften in te zien of
om vragen aan getuigen of deskundigen te stellen. Daarvoor is hij dus in beginsel
aangewezen op de medewerking van de uitvoerende rechter. Het staat een verdragsstaat
echter vrij om ook actieve deelname toe te staan indien de interne wetgeving van die
staat dit toelaat.119 Eventueel kan dit in de hierboven genoemde verklaring worden
aangegeven. Van de mogelijkheid van art. 8 Bewijsverdrag kan de verzoekende rechter
alleen gebruik maken, indien zijn interne recht hem die bevoegdheid toekent. Immers,
art. 8 Bewijsverdrag schept alleen internationale bevoegdheid en kan alleen worden
gebruikt voorzover een internrechtelijke bevoegdheid tot het bijwonen van een onder-
zoekshandeling bestaat. Indien het interne bewijsrecht niet in een dergelijke grondslag
voorziet, dan is aanwezigheid bij de bewijsverrichting alleen mogelijk indien in een
Uitvoeringswet een regeling is opgenomen. Wat Nederland betreft, voorziet het interne
bewijsrecht niet in de mogelijkheid voor een Nederlandse rechter om in het kader
van een rogatoire commissie in het buitenland bij een bewijsverrichting aanwezig
te zijn en daaraan deel te nemen. Ook de Nederlandse Uitvoeringswet bij het Bewijs-
verdrag geeft hiervoor geen grondslag.120 Het is spijtig dat in het wetsvoorstel tot
aanpassing van de Uitvoeringswet geen nieuwe bepaling wordt geïntroduceerd die

116 Zie voor een overzicht: Burgerlijke Rechtsvordering, Vlas, Verdragen & Verordeningen, Bijlage I.
117 Bijlagen bij de MvT Goedkeuringswet Bewijsverdrag, Bijlagen Handelingen II 1978/1979, Nr. 15660

(R 1123), nr. 4, p. 21.
118 MvT Goedkeuringswet Bewijsverdrag, Bijlagen Handelingen II 1978/1979, Nr. 15660 (R 1123),

nr. 3, p. 18.
119 Art. 27 onder b Bewijsverdrag.
120 Zie Hebly (1994), p. 113. Zie in Duitsland bijv. § 38 ZRHO.
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voorziet in een dergelijke grondslag. Mijns inziens had daarbij aansluiting kunnen
worden gezocht bij de regeling in de Uitvoeringswet bij de Bewijsverordening.
Ingevolge art. 12 lid 1 van deze uitvoeringswet kan een verzoekend (Nederlands)
gerecht een rechterlijke ambtenaar met rechtspraak belast of een andere persoon
aanwijzen om op de voet van art. 12 lid 2 Bewijsverordening aanwezig te zijn bij
of deel te nemen aan de verrichting van de handeling tot het verkrijgen van bewijs.

6.7.6 Weigering tot uitvoering van het verzoek

Art. 12 Bewijsverdrag geeft een regeling van de gronden waarop de uitvoering van
een verzoek tot het verrichten van een onderzoekshandeling kan worden geweigerd.
Deze bepaling is alleen van belang indien het verzoek voor het overige voldoet aan
de bepalingen van het Bewijsverdrag. Voldoet het verzoek niet aan de bepalingen
van het verdrag, dan volgt de afwijzing van het verzoek immers al op grond van art. 5
Bewijsverdrag.

Het Bewijsverdrag laat slechts in twee gevallen een weigering van de rogatoire
commissie toe. Is sprake van een gehele of gedeeltelijke weigering van de uitvoering
van het verzoek, dan dient de verzoekende autoriteit daarvan op de hoogte te worden
gesteld met een opgave van de daarvoor geldende redenen. De verzending van deze
kennisgeving geschiedt langs dezelfde weg als welke gebruikt is bij de verzending
van de rogatoire commissie.

Ingevolge art. 12 onder a Bewijsverdrag is weigering van het verzoek in de eerste
plaats mogelijk indien de uitvoering niet behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke
macht. Deze grond heeft vooral betrekking op verzoeken tot het verrichten van ‘andere
gerechtelijke handelingen’ in de zin van art. 1 Bewijsverdrag.121 Het kan voorkomen
dat de verzochte handeling naar het recht van de aangezochte verdragsstaat niet onder
de bevoegdheid van de rechter valt, maar bijv. onder de bevoegdheid van een bestuurs-
orgaan of een administratieve autoriteit. De rechterlijke autoriteit is dan niet in staat
het verzoek uit te voeren. In dat geval bestaat er geen doorzendverplichting van het
verzoek naar de wel bevoegde administratieve instantie, maar kan het verzoek worden
geweigerd. Een andere mogelijkheid om een dergelijk verzoek niet uit te voeren, is
om op basis van art. 5 Bewijsverdrag de uitvoering van het verzoek af te wijzen.
Immers, één van de vereisten om het Bewijsverdrag toepasselijk te laten zijn, is dat
er sprake moet zijn van een ‘gerechtelijke handeling’ in de zin van art. 1 Bewijsver-
drag. Nu hiervan geen sprake is, voorziet art. 5 reeds in een mogelijkheid om de
uitvoering van een verzoek af te wijzen. Zo bezien, kan men zich afvragen of de
opname van deze weigeringsgrond in art. 12 Bewijsverdrag niet overbodig is.122

Tegen een afwijzende beslissing op grond van art. 12 lid 1 onder a Bewijsverdrag
is ingevolge het voorgestelde art. 15a Uitvoeringswet (art. I onder J wetsvoorstel)

121 Rapport Amram, Actes 1968, p. 210.
122 Deze weigeringsgrond is overigens overgenomen uit art. 11 lid 3 Haags Rechtsvorderingsverdrag

1954 dat (grotendeels) correspondeert met art. 12 Bewijsverdrag.
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hoger beroep mogelijk en wel binnen een termijn van vier weken vanaf de dag van
de beslissing.

Belangrijker is mijns inziens de tweede weigeringsgrond in art. 12 lid 1. Ingevolge
art. 12 lid 1 onder b kan de uitvoering van een verzoek worden geweigerd indien
daardoor een inbreuk zou ontstaan op de veiligheid of de soevereiniteit van de aange-
zochte verdragsstaat. Wat onder de begrippen ‘veiligheid’ of ‘soevereiniteit’ moet
worden verstaan, preciseert het Bewijsverdrag niet. In ieder geval staat een beroep
op dit artikellid niet open ingeval de wet van de aangezochte verdragsstaat uitsluitende
rechtsmacht in de zaak opeist. Voorts niet indien de wet van de aangezochte verdrags-
staat in een soortgelijke zaak geen rechtsvordering toekent.

Uit de verdragsgeschiedenis is op te maken dat de begrippen restrictief moeten
worden uitgelegd. Zo laten zij geen ruimte open om een beroep te doen op de nationale
openbare orde van de aangezochte verdragsstaat. Een (Spaans) voorstel tot opname
van een dergelijke openbare orde-toets is tijdens de beraadslagingen over het Bewijs-
verdrag door de gedelegeerden afgewezen.123 Wel wordt in de literatuur een beroep
op art. 12 lid 1 onder b Bewijsverdrag verdedigd ingeval het Bewijsverdrag (mede)
wordt gebruikt om bewijs te verkrijgen ten behoeve van procedures die buiten het
materiële toepassingsgebied van het Bewijsverdrag vallen.124 In dat geval is sprake
van ‘misbruik’ of ‘rechtswidrigen Zweckentfremdung’ van het Bewijsverdrag.

Een befaamd en veelgeciteerd voorbeeld in de rechtspraak waarin zich een derge-
lijk geval voordeed, is deWestinghouse Uranium-zaak.125 Daarin strekt het verkregen
bewijs oorspronkelijk ten behoeve van een Amerikaanse civiele procedure maar wordt
in de loop van het geding duidelijk dat het verkregen bewijs mede dient om gebruikt
te worden in een Amerikaans strafrechtelijk ’grand jury’-onderzoek, een procedure
die buiten het materiële toepassingsgebied van het Bewijsverdrag valt. De Engelse
House of Lords oordeelt in dit geval dat het Bewijsverdrag wordt gebruikt voor andere
doeleinden dan waarvoor het is opgesteld. Een dergelijk verzoek kan wegens inbreuk
op de soevereiniteit dan ook niet worden uitgevoerd. Een beroep op art. 12 Bewijsver-
drag wordt verder mogelijk geacht ingeval degene die aan een ‘discovery’-onderzoek

123 Procès-verbal no. 6, Actes 1968, p. 114-115. Zie ook de opmerking van de Britse gedelegeerde
Newman, (p. 114) die meent dat de opname van een openbare orde-toets zou leiden tot rechtsonzeker-
heid nu de openbare orde van land tot land kan verschillen.

124 Stiefel, RIW 1979, p. 517.
125 Westinghouse Electric Corporation Uranium Contract litigation [1978] 1 C.M.L.R. 100, ILM 1978,

p. 38. Zie ook Cour d’appel de Paris 18 september 2003, IPRax 2005, p. 451-453 (waarover
uitgebreid: M.J. Reufels & M. Scherer, IPRax 2005, p. 456-459) waarin van misbruik van het
Bewijsverdrag geen sprake is, nu vaststaat dat de bewijsverkrijging uitsluitend ten behoeve van een
aanhangige civiele procedure dient. Het feit dat tegelijkertijd naast de civiele procedure in de VS
ook een strafrechtelijke procedure tegen de verweerder loopt, doet daaraan niet af.
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moet meewerken, zich daardoor blootstelt aan strafrechtelijke sancties vanwege een
schending van semi-publiekrechtelijke regels (zgn. ‘blocking statutes’).126

In de Duitse literatuur wordt art. 12 lid 1 onder b zodanig uitgelegd dat dit mede een
beroep op de (nationale) openbare orde omvat.127 De aangezochte autoriteit kan
weigeren om uitvoering te geven aan een verzoek, indien dit strijdig is met zijn
openbare orde. Hierbij wordt een onderscheid aangebracht tussen de procesrechtelijke
en de materieelrechtelijke openbare orde. Van een schending van de procesrechtelijke
openbare orde is sprake indien de uitvoering van een rogatoire commissie leidt tot
een zgn. ‘Ausforschung’. Hierbij worden partijen en/of derden blootgesteld aan
omvangrijke en excessieve mededelingsplichten. Bij de materieelrechtelijke openbare
orde moet worden gedacht aan rechtshulpverzoeken in het kader van Amerikaanse
procedures die resulteren in veroordelingen tot vergoeding van zgn. ‘punitive’ of ‘treble
damages’.

Mijns inziens is de uitleg in de Duitse literatuur onjuist. Tijdens de onderhandelin-
gen is een voorstel tot opname van een openbare orde-clausule door de gedelegeerden
expliciet afgewezen. Art. 12 lid 1 onder b moet dan ook restrictief worden uitgelegd,
in die zin dat deze bepaling niet de mogelijkheid omvat om een beroep te doen op
de (nationale) openbare orde van de aangezochte verdragsstaat.128

Indien de uitvoering van een verzoek een inbreuk zou leveren op de soevereiniteit
of veiligheid, dan moet, wat Nederland betreft, de centrale autoriteit het verzoek
doorzenden naar de Minister van Justitie die vervolgens op het verzoek beslist.129

6.8 Rechtstreekse bewijsgaring

Uitgangspunt van het Bewijsverdrag is de verkrijging van bewijs langs de weg van
de rogatoire commissie. Hierbij verzoekt de rechter van de verzoekende verdragsstaat
de centrale autoriteit van de aangezochte verdragsstaat om een bewijsopdracht uit
te voeren. Het Haags Bewijsverdrag bevat in hoofdstuk I een regeling voor deze

126 Een bekende uitspraak is Partenreederei M/s ‘Heidberg’ e.a./Grosvenor Grain and Feed Company
Limited and others [1993] I.L.Pr. 718 QBD (Comm). De High Court oordeelt in casu dat dit gevaar
onvoldoende vaststaat, aangezien er geen gevallen bekend zijn waarin strafrechtelijke stappen worden
ondernomen tegen Franse vennootschappen vanwege hun medewerking aan een Engelse ‘discovery
and inspection of documents-order’.

127 Voor een beschrijving van deze literatuur, zie Stiefel, RIW 1979, p. 515-520.
128 Zie Blaschczok (1986), p. 150) en Stiefel (RIW 1979, p. 516): ‘In Staatsverträgen, vor allem im

Haager Übereinkommen, sind nämlich die Ablehnungsgrunde in ausschlieâlicher Weise bestimmt
und in engeren Grenzen gehalten als sie dem Begriff des ordre public gewöhnlich gezogen werden.
Deshalb könnte sich ergeben, daâ die positive Erledigung des Ersuchenschreibens auch in Fällen
erwartet werden kann, in denen sie gegen den ordre public des ersuchten Staates zu verstoâen scheint’.

129 Art. 7 Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag. Het is mijns inziens aannemelijk dat tegen de beslissing
een bestuursrechtelijke rechtsgang openstaat, nu de beslissing van de Minister van Justitie is aan
te merken als een besluit in de zin van art. 1:1 van de Algemene wet bestuursrecht.
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methode van bewijsgaring. Bewijs kan ook worden verkregen ‘buiten de rechter om’,
dat wil zeggen zonder inschakeling van een buitenlandse (rechterlijke) autoriteit. Een
voorbeeld hiervan is de bewijsgaring door consuls of diplomatieke ambtenaren. In
een dergelijk geval is het in beginsel niet (meer) nodig om de rechterlijke autoriteiten
van de aangezochte verdragsstaat in te schakelen. Het bewijs kan direct door deze
ambtenaren worden verkregen.

De buitengerechtelijke methode van bewijsverkrijging vereenvoudigt en versnelt
de procedure van bewijsverkrijging en werkt daarom kostenbeperkend. Immers, de
inschakeling van de autoriteiten van de aangezochte verdragsstaat komt te verval-
len.130 Daarnaast kan door het ontbreken van de tussenkomst van een buitenlandse
autoriteit de bewijsverrichting grotendeels in overeenstemming met de wet van de
verzoekende verdragsstaat verlopen.131

Vanwege deze voordelen is bij de totstandkoming van het Bewijsverdrag door
de common law-landen bepleit om de mogelijkheden van buitengerechtelijke bewijsver-
krijging uit te breiden. Zo stelt de Verenigde Staten bij de beantwoording van een
voorafgaand aan de Elfde Zitting opgestelde questionnaire, dat ‘(i)t should not be
necessary in all cases to have the letters executed by a judge of the requesting State.
The foreign judge may know little or nothing about the case or the principles of the
requesting State’s law that are applicable to it. (…) In summation, the United States
believes that the Conference should now address itself to the task of simplifying and
expediting the gathering of evidence abroad (…) by authorizing the use of procedures
other than letters rogatory’.132

Met het oog hierop is de regeling van de buitengerechtelijke bewijsverkrijging
in het Bewijsverdrag (in verhouding met het Haags Rechtsvorderingsverdrag 1954)
nader uitgewerkt en uitgebreid. De regeling is opgenomen in hoofdstuk II van het
Bewijsverdrag. Daarin komen twee methoden aan de orde: de bewijsverkrijging door
consuls of diplomatieke ambtenaren (art. 15, 16) en een geheel nieuwe methode van
bewijsverkrijging, namelijk die door ‘commissarissen’ (art. 17).

6.8.1 Diplomatieke of consulaire ambtenaren

Art. 15 en 16 Bewijsverdrag regelen de bevoegdheid van consulaire en diplomatieke
ambtenaren tot het verrichten van onderzoekshandelingen in een andere verdragsstaat.
Van belang is dat deze bepalingen alleen internationale bevoegdheid vestigen.133

Wil men van de regeling van art. 15 en 16 Bewijsverdrag gebruik maken, dan dient

130 De voordelen van een buitengerechtelijke bewijsverkrijging boven die van de rogatoire commissie
aan een buitenlandse autoriteit komen vooral naar voren ingeval de persoon op wie de onderzoekshan-
deling betrekking heeft een eigen onderdaan is. In dat geval zijn de kosten voor vertaling van de
processtukken of het gebruik van een tolk overbodig. Zie ook Rapport Speciale Commissie, Actes
1968, p. 63, 64.

131 Art. 21 onder d Bewijsverdrag.
132 Réponses des Gouvernements au Questionnaire sur la réception des dépositions à l’étranger, Etats-

Unis, Actes 1968, p. 27, 28.
133 Zie bijv. Wesseling-van Gent (1994), p. 43.
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de bevoegdheid reeds in het interne recht te bestaan. Wat Nederland betreft, voorziet
art. 176 Rv jo. art. 10 Consulaire wet in een grondslag voorzover het de verkrijging
door consuls betreft.

Het Bewijsverdrag stelt een aantal beperkingen aan de bevoegdheid van de
diplomatieke of consulaire ambtenaar tot het verrichten van onderzoekshandelingen.
Zo kan hij alleen bewijs verkrijgen ten behoeve van een reeds aanhangig gemaakte
procedure en is de verrichting van ‘andere gerechtelijke handelingen’ als bedoeld in
art. 1 Bewijsverdrag uitgesloten. Het gevolg van de eerste beperking is dat een consul
geen bewijs kan verkrijgen in het kader van een voorlopig getuigenverhoor of andere
voorlopige bewijsverrichting. Er is dan immers geen sprake van een ‘reeds aanhangige
procedure’ aangezien het bodemgeding in de meeste gevallen dan nog niet is gestart.
In deze situatie kan alleen de weg van hoofdstuk I (rogatoire commissie) worden
bewandeld om het gewenste bewijs te verkrijgen. Een andere beperking is dat sprake
moet zijn van vrijwilligheid bij degene op wie de onderzoekshandeling betrekking
heeft. Er mag dus in beginsel geen dwang worden uitgeoefend. Voorts kan de consul
slechts binnen het ressort van zijn consulaire bevoegdheid optreden. Deze laatste
beperking is mijns inziens overbodig. Reeds uit het interne recht van de meeste
verdragsstaten volgt dat de consul slechts zijn bevoegdheid kan uitoefenen binnen
het ressort waarin hij is gestationeerd en ten behoeve van de daarin aanwezige eigen
onderdanen.134

Naast de beperkingen die het Bewijsverdrag zelf stelt, staat het Bewijsverdrag de
verdragsstaten toe de bevoegdheid van buitenlandse consuls verder te beperken. In
het Rapport Amram wordt als reden voor deze mogelijkheid aangevoerd de van land
tot land afwijkende opvattingen over soevereiniteit en het feit dat de buitengerechtelijke
bewijsgaring als methode door verdragsstaten minder wordt geaccepteerd.135 Om
rekening te houden met deze opvattingen, is de mogelijkheid opengelaten om de
regeling van art. 15 en 16 Bewijsverdrag aan voorbehouden te onderwerpen. Van deze
mogelijkheid is door verdragsstaten op ruime schaal gebruik gemaakt.136 Bij de
bespreking van deze beperkingen kan men drie situaties onderscheiden.

Ten eerste de situatie waarin de consulaire of diplomatieke ambtenaar onderzoeks-
handelingen verricht ten aanzien van eigen onderdanen, dat wil zeggen bij personen
die de nationaliteit dragen van de verdragsstaat die de consul vertegenwoordigt. Als
hoofdregel geldt hier dat de consul bevoegd is tot het verkrijgen van bewijs. In deze
situatie komt de soevereiniteit van het gastland het minst in het geding, nu de bewijs-
verkrijging niet ‘zijn’ onderdanen betreft. Desondanks staat het verdragsstaten vrij
om ook aan de bevoegdheid van de buitenlandse consul grenzen te stellen. Een
verdragsstaat kan via een verklaring als bedoeld in art. 15 lid 2 Bewijsverdrag verlan-

134 Vgl. voor Nederland: art. 1 lid 4 Consulaire wet.
135 Rapport Amram, Actes 1968, p. 211.
136 Zie voor een (actueel) overzicht van voorwaarden en voorbehouden, Burgerlijke Rechtsvordering,

Vlas, Verdragen & Verordeningen, Haags Bewijsverdrag, Bijlage I of de website van de Haagse
Conferentie: www.hcch.net.
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gen dat het optreden van de consul afhankelijk is van een daartoe verleend verlof
of toestemming. Dit verlof kan algemeen zijn of per geval worden verleend en kan
aan voorwaarden worden gebonden. Als mogelijke voorwaarden kan men denken aan
de bepaling van tijd en plaats van de onderzoekshandeling en de mededeling daarvan
aan de in de verklaring aangewezen autoriteit van het gastland, zodat zo nodig een
vertegenwoordiger bij de verrichting aanwezig kan zijn. De in art. 19 Bewijsverdrag
genoemde voorwaarden zijn niet limitatief. Ook het stellen van andere voorwaarden
is mogelijk.137

Ten tweede het geval waarin de bewijshandeling betrekking heeft op onderdanen
van het gastland of van een derde staat. Hier komen de soevereiniteitsoverwegingen
het sterkst tot uiting. Ingevolge art. 16 lid 1 Bewijsverdrag is steeds verlof noodzake-
lijk, tenzij de verdragsstaat van uitvoering een verklaring in de zin van art. 16 lid 2
Bewijsverdrag heeft afgelegd. Heeft een verdragsstaat deze verklaring afgelegd, dan
mag de handeling dus zonder voorafgaande toestemming worden verricht. Nederland
heeft deze verklaring afgelegd, nu ook voor de inwerkingtreding van het Bewijsverdrag
een dergelijke praktijk wordt toegestaan, mits daarbij geen dwang wordt toegepast.138

Tot slot kan een verdragsstaat de toepassing van art. 15 en 16 ook geheel uitsluiten.
Dit is mogelijk door het maken van een voorbehoud als bedoeld in art. 33 Bewijsver-
drag. Deze verklaring is slechts door een beperkt aantal landen afgelegd.

Het gevolg van bovenstaande beperkingen is dat het bewijs niet altijd verkregen kan
worden langs de weg van hoofdstuk II. Er kan bijv. geen toestemming zijn verleend
of de bewijsverrichting wordt naar het recht van de verdragsstaat van uitvoering niet
gezien als een ‘onderzoekshandeling’ in de zin van art. 1 Bewijsverdrag. Indien
buitengerechtelijke bewijs-verkrijging niet mogelijk is, blijft voor de Nederlandse
rechter nog steeds de mogelijkheid open om het gewenste bewijs via de weg van de
rogatoire commissie te verkrijgen. Dit kan worden afgeleid uit art. 22 Bewijsverdrag.
De Nederlandse rechter kan, nadat getracht is het bewijs buitengerechtelijk te verkrij-
gen, dus alsnog een rogatoire commissie aan de buitenlandse autoriteiten uitvaardigen.

Naar mijn mening vormt art. 22 Bewijsverdrag een overbodige bepaling. Uit het
feit dat art. 12 Bewijsverdrag de onmogelijkheid van buitengerechtelijke bewijsverkrij-
ging niet als afzonderlijke grond tot weigering van een rogatoire commissie noemt,
kan reeds worden afgeleid dat in dit geval de weg van hoofdstuk I openstaat.139

In deze zin voegt art. 22 niets toe. In het Rapport Amram blijkt dat deze bepaling
in het Bewijsverdrag vooral is opgenomen ter voorkoming van mogelijke misverstan-
den die anders zouden kunnen optreden.140

137 Rapport Amram, 213; MvT Goedkeuringswet Bewijsverdrag, Bijlagen Handelingen II 1978/1979,
Nr. 15660 (R 1123), nr. 3, p. 14. 15.

138 Bijlagen bij de MvT Goedkeuringswet Bewijsverdrag, Bijlagen Handelingen II 1978/1979, Nr. 15660
(R 1123), nr. 4, p. 18.

139 Ibidem.
140 Rapport Amram, Actes 1968, p. 215.
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6.8.2 Bewijsverkrijging door commissarissen

De bewijsverkrijging door commissarissen is een tweede methode van buitengerechte-
lijke bewijsverkrijging waarvoor het Bewijsverdrag een regeling kent. Deze methode
is in het Nederlandse bewijsrecht onbekend en is afkomstig uit het rechtssysteem van
common law-landen.141 Een commissaris is een persoon die door een rechterlijke
autoriteit wordt benoemd, om bewijshandelingen te verrichten in het buitenland. Deze
persoon kan een rechter zijn, maar ook een advocaat of een deskundige of een andere
persoon.142 De benoeming kan zowel door de rechterlijke autoriteit waar de procedure
aanhangig is als door de buitenlandse rechter plaatsvinden.

Aangezien de bewijsverkrijging door commissarissen in het Nederlandse bewijs-
recht onbekend is en daarmee ook (in de Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag) een
procedure tot benoeming ontbreekt, kan wat Nederland betreft een commissarisbenoe-
ming alleen plaatsvinden door de buitenlandse rechter. Het is spijtig dat in het wets-
voorstel tot aanpassing van de Uitvoeringswet geen bepaling wordt geïntroduceerd
die voorziet in een benoeming van een commissaris door het verzoekende gerecht.
De bewijsverkrijging door commissarissen kent immers een aantal voordelen. De
commissaris kan zonder inschakeling van een buitenlandse rechter zelfstandig en met
toepassing van eigen recht bewijs verkrijgen. Deze wijze van bewijsgaring is daarmee
sneller en leidt voor partijen tot een kostenbesparing. Om efficiënt gebruik te maken
van de mogelijkheid van art. 17 zou het mijns inziens aanbeveling verdienen dat de
Nederlandse wetgever alsnog in de Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag in een
regeling voorziet. Aansluiting kan worden gezocht bij art. 12 lid 2 Uitvoeringswet
bij de Bewijsverordening. Ingevolge art. 12 lid 2 kan een verzoekend (Nederlands)
gerecht een rechterlijke ambtenaar met rechtspraak belast of een andere persoon
aanwijzen om op de voet van art. 17 Bewijsverordening rechtstreeks een handeling
tot het verkrijgen van bewijs te verrichten. Opmerkelijk is overigens dat in bepaalde
uitspraken ondanks de afwezigheid van een (bevoegdheids)regeling in de uitvoerings-
wet, de Nederlandse rechter op basis van art. 17 Bewijsverdrag wél bevoegdheid lijkt
aan te nemen om een commissaris te benoemen.143

De Nederlandse rechter moet dus aan de buitenlandse autoriteit een rogatoire
commissie richten. De rogatoire commissie houdt dan een verzoek in tot benoeming

141 Zie over de bewijsverkrijging door commissarissen uitgebreid, J.M. Hebly, ‘De commissaris en het
getuigenbewijs’, NIPR 1991, p. 1-20; Hebly (1994), p. 140 e.v.

142 Hierbij kan bijv. worden gedacht aan een onderzoeker in het kader van het enquêterecht op grond
van art. 344-359 Boek 2 BW.

143 Zie Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 5 oktober 2005, rek. 1171/2005 OK, LJN AU5264. In
deze zaak wordt het verzoek tot benoeming van deze onderzoeker tot ‘commissaris’ overigens
afgewezen, omdat de Ondernemingskamer de benoeming in het stadium waarin het geding zich
speelt (nog) niet opportuun acht. Zie ook Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 24 november 2005,
NIPR 2006, 130: ‘Redelijke uitleg van zowel het Haags Bewijsverdrag en de Uitvoeringswet
Bewijsverdrag als van en in samenhang met de regeling van het recht van enquête in Afdeling 2
van Titel 8 van het Burgerlijk Wetboek brengt voorts mee dat een verzoek tot benoeming van een
onderzoeker tot commissaris (…) – ook – kan worden gedaan door de benoemde onderzoeker en
dat de Ondernemingskamer bevoegd is op zulk een verzoek te beslissen’.
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van een commissaris. Daarbij zal in principe de in hoofdstuk I van het Bewijsverdrag
voorgeschreven weg gevolgd moeten worden. Een verzoek tot benoeming van een
commissaris is mogelijk nu een dergelijk verzoek is te beschouwen als het verrichten
van een ‘andere gerechtelijke handeling’ als bedoeld in art. 1 Bewijsverdrag. Het
verzoek kan naast de gebruikelijke gegevens die de rogatoire commissie volgens art. 3
Bewijsverdrag moet bevatten, ook een vermelding inhouden van de persoon die de
Nederlandse rechter als commissaris benoemd wenst te zien.144

Indien de benoeming moet plaatsvinden door de buitenlandse rechter, kent deze
methode van bewijsverkrijging mijns inziens weinig voordelen. Immers, wil men een
commissaris benoemen, dan zal men nog steeds langs de in hoofdstuk I van het
Bewijsverdrag omschreven weg de lokale, tot benoeming bevoegde autoriteiten moeten
inschakelen.145 Dit brengt extra vertraging met zich mee. Daarnaast is de toepassing
van art. 17 Bewijsverdrag beperkt tot de (Anglo-Amerikaanse) verdragsstaten wiens
interne wetgevingen in de benoeming van een commissaris voorzien.146

Ook het optreden van de commissaris is aan beperkingen onderworpen. Deze beperkin-
gen lopen gelijk met die welke art. 16 Bewijsverdrag stelt aan het optreden van een
consul ten opzichte van onderdanen van de verdragsstaat van uitvoering. Zo moet
ingevolge art. 17 Bewijsverdrag de procedure reeds aanhangig zijn, is alleen de
verrichting van onderzoekshandelingen mogelijk en is toepassing van dwang in
beginsel uitgesloten. Daarnaast is telkens een algemeen of bijzonder verlof nodig van
de bevoegde autoriteit van de verdragsstaat waar de uitvoering moet plaatsvinden,
tenzij deze een verklaring als bedoeld in art. 17 lid 2 Bewijsverdrag heeft afgelegd.
Het verlof kan aan alle mogelijke voorwaarden worden verbonden die wenselijk
worden geacht.

Nederland volgt in de Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag de hoofdregel van
art. 17 Bewijsverdrag en stelt de bevoegdheid van een buitenlandse commissaris
afhankelijk van een voorafgaand verlof.147 De ‘bevoegde autoriteit’ in de zin van
art. 17 lid 1 onder a Bewijsverdrag die met het geven van het verlof is belast, is de
President van de arrondissementsrechtbank in het gebied waar de onderzoekshandeling
moet worden verricht.148 Deze kan het verlof aan voorwaarden verbinden, waarbij
in ieder geval de in art. 22 lid 4 Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag opgesomde
voorwaarden in acht moeten worden genomen.149 Deze voorwaarden komen groten-
deels overeen met die van art. 21 Bewijsverdrag (zie hieronder, par. 6.8.3) en zijn

144 Hebly, NIPR 1991, p. 17.
145 Hebly meent dat in een dergelijk geval van toepassing van de regeling van art. 17 Bewijsverdrag

geen sprake (meer) is, aangezien voor de benoeming van de commissaris primair een andere weg
wordt gevolgd, namelijk die van de rogatoire commissie (NIPR 1991, p. 15).

146 Hebly, NIPR 1991, p. 15. Zie voor de Verenigde Staten bijv. § 1782 US Code.
147 Art. 22 Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag. Zie ook de Bijlagen bij de MvT Goedkeuringswet,

Bijlagen Handelingen II 1978/1979, Nr. 15660 (R 1123), nr. 4, p. 22.
148 Art. 22 Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag
149 In de huidige Uitvoeringswet zijn de voorwaarden opgesomd in art. 22 lid 3.
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gericht op het waarborgen van een regelmatig en behoorlijk verloop van het ver-
hoor.150

6.8.3 Procedurele waarborgen

De buitengerechtelijke bewijsverkrijging en dan vooral de verkrijging van bewijs door
commissarissen, wordt door veel verdragsstaten gezien als een methode die, in vergelij-
king met de weg van hoofdstuk I, met minder juridische waarborgen is omgeven.
Het Bewijsverdrag geeft daarom in art. 20 en 21 Bewijsverdrag een regeling van
procedurele waarborgen die tot doel hebben om de rechten van de persoon op wie
de onderzoekshandeling betrekking heeft, te beschermen. Deze voorschriften vormen
een uitvloeisel van het ‘fair trial’-beginsel.

Tot de belangrijkste procedurele waarborgen behoort het recht om zich door een
raadsman te laten bijstaan. Dit recht kent art. 20 Bewijsverdrag expliciet toe aan de
persoon op wie de onderzoekshandeling betrekking heeft. Het stuk waarmee de persoon
wordt opgeroepen, dient dit recht uitdrukkelijk te vermelden.151 Daarnaast moet
ingevolge art. 21 Bewijsverdrag de oproeping zijn opgesteld in de taal van de verdrags-
staat van uitvoering of vergezeld zijn van een vertaling in die taal. Dit laatste is niet
van toepassing indien de bij de onderzoekshandeling betrokken persoon onderdaan
is van de verdragsstaat waar de procedure aanhangig is.

Uit de oproeping moet voorts blijken dat hij niet gehouden is om te verschijnen
of mee te werken aan de onderzoekshandeling. De verdragsstaat van uitvoering kan
echter een verklaring als bedoeld in art. 18 Bewijsverdrag hebben afgelegd in welk
geval toepassing van dwang in beginsel mogelijk is. In dat geval behoeft uit het stuk
niet te blijken dat de verschijning vrijwillig geschiedt. In Nederland kan niet om de
toepassing van dwangmiddelen worden verzocht. Dit betekent dat een deurwaarders-
exploot of aangetekende brief tot oproeping van een getuige altijd het gegeven van
vrijwilligheid moet vermelden.

Tenslotte dient uit de oproeping te blijken dat de desbetreffende persoon een
beroep kan doen op een aan hem toekomend verschoningsrecht als bedoeld in art. 11
Bewijsverdrag. Hierbij kan men een onderscheid maken tussen een verschoningsrecht
uit de wet van de verdragsstaat van uitvoering en een verschoningsrecht uit de wet
van de verdragsstaat waar de procedure loopt. In het laatste geval komt het mijns
inziens voor dat de rogatoire commissie (tot benoeming van een commissaris) of de
opdracht aan een consul naar analogie van art. 11 lid 2 Bewijsverdrag opgaaf doet
van een dergelijk recht. Wat Nederland betreft, dient dan te worden vermeld dat de
getuige een beroep kan doen op de in art. 165 lid 2 Rv omschreven rechten.

150 Aldus de MvT Goedkeuringswet Bewijsverdrag, Bijlagen Handelingen II 1978/1979, Nr. 15660
(R 1123), nr. 3, p. 18, 19.

151 Art. 21 onder c jo. art. 22 lid 1 onder a Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag.
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6.9 Het voorbehoud van art. 23

Ingevolge art. 23 Bewijsverdrag kunnen verdragsstaten verklaren dat rogatoire commis-
sies tot het houden van een ‘pre-trial discovery of documents’ niet zullen worden
uitgevoerd. Deze in de Anglo-Amerikaanse landen bekende procedure maakt het
mogelijk om in de zgn. ‘pre-trial’-fase (zeer) ruime verplichtingen aan partijen en/of
derden op te leggen tot het opgeven en overleggen van de op het geschil betrekking
hebbende documenten. De meeste verdragsstaten, waaronder Nederland, hebben deze
verklaring afgelegd.152

Het voorbehoud van art. 23 Bewijsverdrag is wanneer men een blik op de verdrags-
geschiedenis werpt, omgeven met (veel) misverstanden.153 De bepaling is pas in
de laatste fase van de onderhandelingen op voorstel van de Britse gedelegeerde
Newman in het verdrag opgenomen.154 Uit de beraadslagingen blijkt dat men de
‘pre-trial discovery’ vooral zag als een (voorlopige) procedure waarmee ten behoeve
van een toekomstige procedure bewijs kan worden vergaard. Men ging daarmee geheel
voorbij aan het feit dat in het procesrecht van de common law-landen de hoofdproce-
dure uiteenvalt in verschillende fasen, namelijk de ‘pre-trial’ en de ‘trial’. De ‘pre-trial’
is het deel van de procedure waarin het bewijs wordt vergaard dat vervolgens in de
‘trial’-fase aan de rechter wordt voorgelegd. De procedure is echter reeds aanhangig
vanaf het moment van het instellen van een ‘pre-trial’-onderzoek.

De mogelijkheid van verdragsstaten om via een voorbehoud als bedoeld in art. 23
de ‘pre-trial discovery’ grotendeels uit te sluiten, heeft de verhoudingen tussen de
Verenigde Staten en een aantal overige verdragsstaten danig op scherp gezet. Aange-
zien in een Amerikaanse procedure de internationale bewijsverkrijging alleen mogelijk
is in de ‘pre-trial’-fase en deze mogelijkheid is beperkt door het voorbehoud van art.
23, vormt het Bewijsverdrag een ‘Einbahnstrasse zu Lasten der USA, was dort zu
Frustationen führen wird’.155 Het is mijns inziens dan ook niet verwonderlijk dat
het Amerikaanse Supreme Court in de geruchtmakende beslissing in de Aerospatiale-
zaak heeft geoordeeld, dat het Bewijsverdrag niet geldt als een exclusieve regeling

152 Zie Bijlagen bij de MvT Goedkeuringswet Bewijsverdrag, Bijlagen Handelingen II 1978/1979, Nr.
15660 (R 1123), nr. 4, p. 22 en Burgerlijke Rechtsvordering, Vlas, Verdragen & Verordeningen,
Haags Bewijsverdrag, Bijlage I.

153 Een van de andere grote misverstanden is dat het voorbehoud niet alleen documenten zou beslaan
maar ook andere vormen van ‘discovery’, zoals het horen van getuigen (L. Collins, ‘The Hague
Evidence Convention and discovery: a serious misunderstanding?’, ICLQ 1986, p. 765-786). In haar
Rapport uit 2003 geeft de Speciale Commissie echter aan dat het voorbehoud uitsluitend ziet op
de productie van documenten (Rapport Speciale Commissie 2003, p. 8).

154 De uiteindelijke tekst van art. 23 Bewijsverdrag is afkomstig uit het ‘Document de travail’, nr. 62
dat pas op de laatste dag van de Elfde Zitting (24 oktober 1968) werd opgesteld. Het voorstel werd
met 12 stemmen vóór, waaronder Nederland én de Verenigde Staten (!), en 3 stemmen tegen
aangenomen. Zie Actes 1968, p. 171, 177.

155 P. Volken, Die internationale Rechtshilfe in Zivilsachen, Zürich: Schulthess 1996, p. 137.
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waarlangs bewijs in het buitenland kan worden verlangd.156 Het nationale (Ameri-
kaanse) procesrecht blijft van toepassing indien het volgen van deze weg meer ‘conve-
nient’ is.157

Gelet op het bij de totstandkoming van art. 23 gerezen misverstand, heeft de
Speciale Commissie in haar bijeenkomsten de verdragsstaten uitdrukkelijk verzocht
om hun verklaringen aan te passen. Alleen ongespecificeerde rogatoire commissies,
dat wil zeggen verzoeken tot overlegging van onvoldoende gespecificeerde documen-
ten, zouden onder het voorbehoud vallen.158 Inmiddels hebben een aantal verdragssta-
ten, waaronder Nederland, aan deze wens gehoor gegeven en de verklaring nader
aangepast/gespecificeerd. Nederland heeft verklaard geen uitvoering te zullen geven
aan verzoeken die van een persoon verlangen aan te geven welke documenten hij
in zijn bezit heeft, of andere documenten over te leggen dan die welke nauwkeurig
in het verzoek zijn benoemd.159 Door deze specificatie komt art. 23 Bewijsverdrag
dichterbij de strekking waartoe het is opgesteld: het vermijden van ongelimiteerde
bewijsverkrijging ofwel ‘fishing expeditions’ en daarmee het voorkomen van misbruik
van het Bewijsverdrag.160

Gelet op de inhoud van het Bewijsverdrag rijst de vraag of het voorbehoud van art. 23
Bewijsverdrag niet overbodig is. Het Bewijsverdrag bevat immers een aantal bepalin-
gen waarmee de uitvoering van ongespecificeerde verzoeken kan worden tegengehou-
den.

Zo vereist art. 3 Bewijsverdrag opgaaf van de documenten of andere voorwerpen
die moeten worden onderzocht. Uit de rogatoire commissie moet blijken op welke
stukken of documenten de onderzoekshandeling betrekking heeft. De opgaaf moet

156 Aerospatiale v. District Court for the Southern District of Iowa, 107 S.Ct. 2542, ILM 1987, p. 1012-
1045. Deze beslissing stuit niet alleen in Europa maar ook in de Verenigde Staten op heftige kritiek
(J.R. Weintraub, ‘The Need for Awareness of International Standards When Construing Multilateral
Conventions: The Arbitration, Evidence, and Service Conventions’, Texas International Law Journal
1993, p. 459 en P. Borchers, ‘The Incredible Shrinking Hague Evidence Convention’, Texas Inter-
national Law Review 2003, p. 73-85).

157 Zie voor een overzicht van de Amerikaanse (lagere) rechtspraak na Aerospatiale: R. Trittmann &
M. Leitzen, IPRax 2003, p. 7-12 en T. Wazlawik, IPRax 2004, p. 396-399. Recentelijk kan worden
genoemd: In re Flag Telecom Holdings, Ltd Securities Litigation, 2006 WL 1072008 (S.D.N.Y.
2006) en In re Automotive Refinishing Paint, 229 F.R.D. 482 (E.D. Pa 2005). In de laatste zaak
bevindt het bewijs (documenten) zich in België (die overigens geen verdragsstaat is bij het Bewijsver-
drag) en heeft het bewijs betrekking op een zgn. ‘antitrust suit’. Steeds geldt dat de weg van het
Bewijsverdrag optioneel is (onder afweging van een aantal belangen), waarbij de partij die ‘discovery’
onder het Verdrag verzoekt, de bewijslast draagt dat het volgen van dit Verdrag ‘necessary’ en
‘appropriate’ is (In re Baycol Products Litigation, 2004 WL 2849198 (D. Minn., 2004).

158 Zie Rapport Speciale Commissie 2003, p. 7-8.
159 Trb. 1981, 70, p. 7.
160 Het bewijs wordt dan verkregen met een ander doel dan waartoe het Bewijsverdrag is opgesteld,

namelijk niet ter ondersteuning van een aanhangige of toekomstige procedure maar om aanknopings-
punten te vinden voor het instellen van een nieuwe rechtsvordering. Dit alles onder het motto: ‘If
you ransack some files, something will turn up’ (Shapiro in American Bar Association Journal 1978,
p. 1672, geciteerd door Stiefel, RIW 1979, p. 516 ).
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voldoende specifiek zijn om de rechterlijke autoriteit van de aangezochte Staat duide-
lijkheid te verschaffen over de inhoud en de strekking van de in de rogatoire commis-
sie verzochte onderzoekshandeling.161 Indien de rogatoire commissie geen precieze
omschrijving van de individuele documenten bevat, voldoet het verzoek niet aan de
vereisten van het Bewijsverdrag. De uitvoering kan dan worden afgewezen op grond
van art. 3 jo. 5 Bewijsverdrag. In paragraaf 6.4 is al gewezen op de rol van art. 3
Bewijsverdrag als barrière tegen de uitvoering van verzoeken tot ‘pre-trial discovery
of documents’.162

Een andere bepaling die aan de uitvoering van een ongespecificeerd verzoek in
de weg staat is art. 9 Bewijsverdrag. Ingevolge art. 9 moet de rechter die een rogatoire
commissie uitvoert daarbij zijn eigen wet toepassen. Dit betekent dat ingeval een
rogatoire commissie om de afgifte van documenten vraagt, de vraag moet worden
gesteld of een dergelijk verzoek in overeenstemming is met het Nederlandse proces/
bewijsrecht. Hierbij kan men wijzen op het bepaalde in art. 843a Rv. Ingevolge deze
bepaling kan een verzoeker met een rechtmatig belang bepaalde bescheiden opvragen
aangaande een rechtsverhouding waarbij de verzoeker partij is. Dit artikel geeft geen
algemeen inzagerecht maar slechts een beperkte plicht tot overlegging van ‘bepaalde’
documenten.163 Indien een rogatoire commissie tot overlegging van documenten
niet onder art. 843a Rv valt, bijv. omdat niet is voldaan aan een van de vereisten voor
toepassing van dit artikel, noch onder één van de andere in de Nederlandse wet
geregelde exhibitieplichten, dan kan het verzoek niet worden uitgevoerd. Het Bewijs-
verdrag reikt immers niet verder dan wat met toepassing van het nationale recht (van
de aangezochte verdragstaat) mogelijk is.164

Het arrest van de Hoge Raad van 18 februari 2000 is in dit verband illustratief.165

In het voorliggende geval wordt ABN AMRO Bank ingevolge een rogatoire commissie
verzocht tot de productie van bankafschriften en betalingsopdrachten. Deze documenten
strekken om als bewijs te dienen in een procedure in Engeland tussen News Inter-
national en Clinger. Daarin wordt Clinger ervan beschuldigd zich geldbedragen te
hebben toegeëigend door enkele met News International verbonden ondernemingen
aan bezwarende contracten te binden. Een aantal van die betalingen is verricht via
bankrekeningen bij de ABN AMRO Bank in Nederland. De Hoge Raad overweegt
dat het verzoek tot het produceren van documenten door een derde niet onder art.
843a Rv valt. De gevraagde documenten zien immers niet op een rechtsverhouding
waarbij ABN AMRO Bank partij is, zoals art. 843a Rv wel vereist. Een dergelijke
rogatoire commissie is onverenigbaar met het Nederlandse recht en kan bijgevolg
niet worden uitgevoerd. Evenmin volgt, aldus de Hoge Raad, uit het voorbehoud van

161 HR 18 februari 2000, NJ 2001, 259, m.nt. PV, News International e.a./ABN AMRO.
162 Zie ook de in par. 6.4 geciteerde Duitse literatuur.
163 Zie over art. 843a Rv in het kader van rogatoire commissies, S. Hoogeveen, ‘Nederlandse stukken

in Amerikaanse procedures; Fishing expeditions versus exhibitieplicht’, Advocatenblad 2005, p.
678-681. Zie over de toepassing van art. 843a Rv in de praktijk, J. Ekelmans, ‘De exhibitieplicht
in de praktijk: de ruime mogelijkheden tot opvragen van bescheiden’, TCR 2005, p. 59-68.

164 Zie HR 11 maart 1994, NJ 1995, 3, m.nt. HJS, Killbarr/Holland en Teeuwen.
165 NJ 2001, 259, m.nt. PV, News International e.a./ABN AMRO.
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art. 23 Bewijsverdrag dat uitvoering van een verzoek tot overlegging van specifiek
genoemde documenten mogelijk is. Dit voorbehoud strekt niet tot een verruiming van
de op Nederland rustende verdragsverplichtingen maar tot een precisering daarvan.
De verplichting tot het produceren van de gevraagde documenten kan derhalve niet
rechtstreeks op het verdrag worden gegrond.

Hebly meent in zijn commentaar op dit arrest van de Hoge Raad dat het desbetref-
fende verzoek ingewilligd had moeten worden.166 Het standpunt van de Hoge Raad
is volgens hem te restrictief. Bij de beoordeling van de vraag of een verzoek tot
overlegging van documenten kan worden uitgevoerd, is niet doorslaggevend of het
verzoek verenigbaar is met het nationale recht van de aangezochte verdragsstaat.
Veeleer is van belang of het verzoek naar het recht van de verzoekende verdragsstaat
voor inwilliging vatbaar is en of vervolgens inwilliging van het verzoek een onaan-
vaardbare inbreuk op de Nederlandse rechtsorde zou betekenen. Is dit laatste niet het
geval, dan dient het verzoek door de Nederlandse rechter te worden uitgevoerd. Hebly
steunt zijn argumentatie op het door Nederland gemaakte voorbehoud op art. 23
Bewijsverdrag. Dit voorbehoud zou volgens hem zinledig zijn, indien alleen in de
in de Nederlandse wet genoemde gevallen voor derden een exhibitieplicht zou bestaan.

Mijns inziens is de opvatting van Hebly omtrent het voorbehoud van art. 23 niet
juist. Art. 9 Bewijsverdrag bindt de mogelijkheid om aan het verzoek uitvoering te
geven aan het nationale (proces)recht. Het voorbehoud van art. 23 verandert daar niets
aan, nu dit voorbehoud niet tot doel heeft om de verdragsverplichtingen van Nederland
te verruimen. Het feit dat Nederland het voorbehoud heeft gemaakt, kan dus geen
argument zijn om een derde tot overlegging van documenten te verplichten.167 Nu
het Nederlandse recht (art. 843a Rv) niet in een dergelijke verplichting voorziet, kan
het verzoek niet worden uitgevoerd. Bovendien zou de visie van Hebly ertoe kunnen
leiden dat wat betreft de (reikwijdte van de) exhibitieplicht op den duur een onder-
scheid ontstaat tussen interne en buitenlandse procedures, wat niet fraai is te noemen.

Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de inhoud van het Bewijsverdrag voldoende
waarborgen biedt om misbruik van het Bewijsverdrag door ongespecificeerde verzoe-
ken tegen te gaan.

Een geval waarin het inroepen van het voorbehoud van art. 23 Bewijsverdrag mijns
inziens wél noodzakelijk kan zijn, is een verzoek als bedoeld in art. 9 lid 2 Bewijsver-
drag tot toepassing van een bijzondere vorm, waarbij de bijzondere vorm een ‘pre-trial
discovery of documents’ inhoudt.168 In dat geval verloopt de uitvoering van de roga-
toire commissie conform het buitenlandse recht. Een dergelijk verzoek kan alleen
worden afgewezen, indien de toepassing van de speciale vorm onverenigbaar is met
de wet van de aangezochte verdragsstaat. Daarbij moet het begrip ‘onverenigbaarheid’
restrictief worden uitgelegd.169 Van onverenigbaarheid is sprake wanneer in het

166 J.M. Hebly, noot bij HR 18 februari 2000, TCR 2001, p. 1-3.
167 Zie ook de noot van P. Vlas in de NJ onder HR 18 februari 2000.
168 Zie Rb. Amsterdam, sector kanton 24 april 2003, NIPR 2004, 151.
169 Zie par. 6.7.2.
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interne recht van de aangezochte verdragstaat een uitdrukkelijk verbod bestaat waarop
de bewijshandeling inbreuk maakt. Voorts indien de bewijshandeling leidt tot een
situatie waarin strijd is met fundamentele beginselen van ‘fair trial’. Niet gesteld kan
worden dat ‘pre-trial discovery of documents’ strijdig is met fundamentele beginselen
van een goede procesorde als bedoeld in art. 6 EVRM of dat het inbreuk maakt op
expliciete verbodsbepalingen in het Nederlandse bewijsrecht. In deze zin is de ‘pre-trial
discovery’ niet onverenigbaar met de Nederlandse wet in de zin van art. 9 lid 2
Bewijsverdrag . De uitvoering van een dergelijk verzoek zou bij gebreke van het
voorbehoud in de zin van art. 23 Bewijsverdrag niet geweigerd kunnen worden. In
deze zin vormt het voorbehoud van art. 23 een laatste redmiddel.

6.10 Kosten

Art. 14 Bewijsverdrag geeft een regeling over de terugbetaling van de kosten die bij
de uitvoering van de rogatoire commissie optreden. Hoofdregel is dat alle uitvoerings-
kosten voor rekening van de aangezochte verdragsstaat zijn. Lid 2 van dit artikel geeft
echter aan een verdragsstaat de mogelijkheid om terugbetaling te verlangen van kosten
verbonden aan de inschakeling van deskundigen en tolken die ten behoeve van de
getuigen hebben vertaald alsook de kosten die verband houden met het gebruik van
een bijzondere vorm. Nederland heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid als
bedoeld in art. 14 lid 2.170

Wat Nederland betreft, bepaalt art. 13 Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag voor
de ‘inkomende verzoeken’ dat de kosten van de uitvoering van het verzoek voor
rekening van de Staat komen, behoudens de kosten als bedoeld in artikel 14 lid 2
Bewijsverdrag. Dit zijn achtereenvolgens de tolken- en deskundigenkosten in de zin
van art. 199 Rv en de kosten ten gevolge van de toepassing van een bijzondere vorm.
Voorts komen niet voor rekening van de Staat de kosten van oproeping van een getuige
en de getuigengelden. Deze kosten komen ingevolge art. I onder I van het wetsvoorstel
ten laste van de partij die door het aangezochte gerecht als de voor de oproeping
verantwoordelijke partij is aangemerkt, mits de oproeping ook plaatsvindt door deze
partij.171 Laat deze partij de oproeping achterwege, dan dient de griffier van de recht-
bank voor de oproeping te zorgen en komen de daarbij gemoeide kosten voor rekening
van de Staat. Alle overige uitvoeringskosten komen ten laste van de Nederlandse staat.
Gewezen kan bijv. worden op de kosten van vertalingen die de Nederlandse rechter
op grond van art. 10 Uitvoeringswet laat maken.

Verder bepaalt art. 13 van de uitvoeringswet dat niet ten laste van de Staat komen
de kosten welke met toepassing van art. 26 lid 2 Bewijsverdrag worden verhaald.
Daarmee wordt gedoeld op het geval waarin een (verzoekende) verdragsstaat het

170 Bijlagen bij de MvT Goedkeuringswet Bewijsverdrag, Bijlagen Handelingen II 1978/1979, Nr. 15660
(R 1123), nr. 4, p. 22 en Burgerlijke Rechtsvordering, Vlas, Verdragen & Verordeningen, Haags
Bewijsverdrag, Bijlage I.

171 Onder de huidige Uitvoeringswet komen deze kosten voor rekening van de Staat.
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voorbehoud van art. 26 lid 1 heeft gemaakt, op grond waarvan ook van andere uitvoe-
ringskosten terugbetaling kan worden verlangd, namelijk van de kosten van oproeping
van de getuige, getuigengelden en de kosten die zijn gemoeid bij de opstelling van
het proces-verbaal. Indien een verzoek afkomstig is van een dergelijke verdragsstaat,
dan geeft art. 26 lid 2 Bewijsverdrag aan de aangezochte verdragsstaat een recht van
reciprociteit. Nederland heeft blijkens art. 13 Uitvoeringswet van dit recht gebruik
gemaakt.172 Dit betekent dat Nederland na uitvoering van het verzoek van een derge-
lijke verdragsstaat de terugbetaling kan verlangen van de in dat artikellid genoemde
uitvoeringskosten.

Voor ‘uitgaande’ verzoeken bepaalt artikel I onder L wetsvoorstel dat van de
uitvoeringskosten alleen de kosten die naar Nederlands recht als proceskosten zijn
aan te merken, aan de partijen worden doorberekend.173 Dit betekent dat de kosten
van deskundigen of kosten die verband houden met een getuigenverhoor voor rekening
van partijen zijn. Deze kosten vormen een deel van de proceskosten waarover de
rechter op grond van art. 237 en art. 289 Rv uitspraak doet. Dit geldt echter niet voor
de kosten voor het hanteren van een bijzondere vorm. Deze laatste kosten zijn naar
Nederlands recht geen proceskosten en kunnen derhalve niet ten laste van partijen
worden gebracht.174 Om een spoedige terugbetaling te verzekeren, bepaalt art. I
onder L wetsvoorstel dat de griffier de in rekening gebrachte kosten betaalt. Hij
berekent deze kosten (voorzover zij tot de proceskosten behoren) vervolgens, in
afwachting op het eindvonnis, door aan (de procureur van) de eiser. Deze kosten
worden uiteindelijk in een kostenveroordeling betrokken.

Art. 14 lid 3 Bewijsverdrag geeft tenslotte een regeling met betrekking tot de
situatie waarin de uitvoering van de rogatoire commissie in een common law-land
moet plaatsvinden. Nu de bewijsverkrijging in deze landen niet een taak is van de
rechter maar van partijen, bestaat het gebruik om bij de uitvoering van bewijsverzoeken
gebruik te maken van ‘commissarissen’, zoals advocaten. De hiermee verband houden-
de (hoge) kosten komen voor rekening van het verzoekende gerecht, mits dit gerecht
voor de benoeming van een ‘commissaris’ toestemming verleent. Bij gebreke van
deze toestemming kan niet om terugbetaling worden verlangd en blijft de uitvoering
van de rogatoire commissie mijns inziens uit.175 De aangezochte autoriteit moet in
dat geval de verzoekende rechter van de niet-uitvoering op de hoogte stellen.176

172 Zie ook Bijlagen bij de MvT Goedkeuringswet Bewijsverdrag, Bijlagen Handelingen II 1978/1979,
Nr. 15660 (R 1123), nr. 4, p. 22.

173 In de huidige Uitvoeringswet worden alle kosten aan partijen doorberekend, ook al zijn sommige
van deze kosten, zoals de kosten voor toepassing van een bijzondere vorm, naar Nederlands recht
strikt genomen geen proceskosten (zie art. 18 lid 1 Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag).

174 Kamerstukken II 2007/08, 31 286, nr. 3 (MvT), p. 9-10.
175 Zie MvT Goedkeuringswet Bewijsverdrag, Bijlagen Handelingen II 1978/1979, Nr. 15660 (R 1123),

nr. 4, p. 14.
176 Art. 14 lid 3 jo. art. 13 lid 2 Bewijsverdrag.
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6.11 Verhouding met bilaterale verdragen

Art. 32 Bewijsverdrag geeft een regeling over de verhouding tussen het Bewijsverdrag
en de tussen verdragsstaten geldende bilaterale regelingen. Ingevolge art. 32 Bewijsver-
drag laat het Bewijsverdrag onverlet de verdragen waarbij de verdragsstaten partij
zijn of zullen worden en die bepalingen bevatten bij in dit verdrag geregelde onderwer-
pen. Nederland heeft met een aantal verdragsstaten bilaterale verdragen gesloten.177

Deze verdragen behouden hun werking onder art. 32 Bewijsverdrag.
Een van deze verdragen is het Verdrag tussen Nederland en Groot-Britannië

houdende bepalingen tot het vergemakkelijken van het voeren van rechtsgedingen
in burgerlijke en handelszaken van 31 mei 1932 (hierna: verdrag 1932).178 Hoofdstuk
III van dit verdrag heeft betrekking op de bewijsverkrijging (art. 6-10). Naast de
rogatoire commissie staat onder het verdrag van 1932 ook de weg van buitengerechte-
lijke bewijsverkrijging open (vgl. art. 8). In het laatste geval geschiedt de bewijsgaring
door een ‘zich in dat land bevindend persoon, daartoe rechtstreeks benoemd door de
rechterlijke autoriteit, die de bewijslevering verlangt’, zoals een ‘Consulaire Ambtenaar
van de Hooge Verdragsluitende Partij’ of ‘een ander daartoe geschikt persoon’. De
rogatoire commissie moet zijn opgesteld in de taal van de aangezochte verdragsstaat
(art. 7 (b)) en de verzending geschiedt met inschakeling van een consul (art. 7 (c)).
Wat Nederland betreft, is de officier van justitie van de rechtbank in wier rechtsgebied
de getuigen of de meerderheid van getuigen woonachtig zijn, bevoegd om de rogatoire
commissie te ontvangen.

In de relatie tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk is na de inwerkingtre-
ding van de Europese Bewijsverordening (1.1.2004) het verdrag 1932 niet meer van
belang.179 In de verhouding tussen beide landen wordt uitsluitend de Bewijsverorde-
ning toegepast.180 Het verdrag 1932 blijft wel relevant voor de overzeese gebieds-
delen van beide landen, waarop het verdrag mede van toepassing is verklaard.181

177 Deze bilaterale regelingen zijn achtereenvolgens: Verdrag tussen Nederland en Groot-Britannië
houdende bepalingen tot het vergemakkelijken van het voeren van rechtsgedingen in burgerlijke
of handelszaken, Londen, 31 mei 1932, Stb. 1933, 137; notawisseling tussen Nederland en Zwitser-
land van 23 oktober 1956 betreffende de rogatoire commissies, Trb. 1956, 135; Verdrag tussen
Nederland en Duitsland ter verdere vereenvoudiging van het rechtsverkeer, ’s-Gravenhage, 30
augustus 1962, Trb. 1962, 108; Verdrag tussen Nederland en Oostenrijk tot vereenvoudiging van
het rechtsverkeer, Wenen, 23 juli 1964, Trb. 1964, 140.

178 Stb. 1933, 137, Trb. (syst.) 4 (1932), nr. 1-3, met bijbehorende uitvoeringswet (Stb. 1933, 136)
(inwerkingtreding: 20.7.1933).

179 Zie over de Bewijsverordening uitgebreid, hoofdstuk 7.
180 A. Blokland en F.R. Salomons, ‘Het voorstel voor een Uitvoeringswet EG-bewijsverordening’, TCR

2003, p. 88. Zie ook Kamerstukken II 2007/08, 31 286, nr. 3 (MvT), p. 2.
181 Voor Nederland geldt het Verdrag in verhouding tot: Antigua en Barbuda, Australië (incl. Nauru,

Nieuw-Guinea, het eiland Norfolk en het gebied Papoea), de Bahama’s, Barbados, de Bermuda-
eilanden, Botswana, Brunei, Canada, Dominica, de Falklandeilanden, Fiji, Gambia, Gibraltar, Ghana,
Gilbert en Ellice-eilanden, Grenada, Guyana, Honduras, Israël, Jamaica, Jordanië, de Kaaimaneilanden,
de Kanaaleilanden, Kameroen, Kenia, Kiribati, Lesotho, de Britse Maagdeneilanden, Malawi, Maleisië,
Malta, het eiland Man, Mauritius, Montserrat, Newfoundland, Nieuw-Zeeland, Nigeria, de Salomons-
eilanden, de Seychellen, Sierra Leone, Singapore, Somalië, Sri Lanka, St. Cristopher and Nevis,
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Een ander bilateraal verdrag dat hier aandacht verdient, is de notawisseling tussen
Nederland en Zwitserland van 23 oktober 1956 betreffende de rogatoire commis-
sies.182 Dit verdrag is gesloten onder de toepassing van het Haags Rechtsvorderings-
verdrag 1905 (art. 10), waarbij zowel Nederland als Zwitserland partij zijn. Ingevolge
dit verdrag kunnen de rogatoire commissies en de daarbij behorende documenten met
inbegrip van de vragenlijsten, in de Franse taal worden gesteld. Indien zij niet in deze
taal zijn gesteld, dan dienen deze rogatoire commissies vergezeld te gaan van een
vertaling in de Franse taal.

Dit verdrag heeft zijn werking onder het Haags Rechtsvorderingsverdrag 1954
behouden.183 Zwitserland heeft op 2 november 1994 het Bewijsverdrag bekrachtigd
en dit verdrag is voor dit land op 1 januari 1995 in werking getreden. De vraag rijst
of de notawisseling van 1956 ook toepasselijk is onder de werking van het Bewijsver-
drag?

Art. 31 Bewijsverdrag lijkt in dit belang relevant. Op basis van art. 31 zijn de
aanvullende akkoorden bij de Rechtsvorderingsverdragen van 1905 en 1954 in principe
ook van toepassing op het Bewijsverdrag, tenzij de belanghebbende partijen daarom-
trent anders overeenkomen. Op grond van deze bepaling mag naar mijn mening worden
aangenomen dat de notawisseling ook geldt onder de toepassing van het Haags
Bewijsverdrag. Met volledige zekerheid is dit echter niet te zeggen. Het Tractatenblad
maakt geen melding van het voortbestaan van deze notawisseling. Bij de neerlegging
van de akte van bekrachtiging van het Bewijsverdrag door Zwitserland bij het Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken van Nederland wordt namelijk geen melding gemaakt
van de (al dan niet voortgezette toepassing van de) notawisseling van 23 oktober
1956.184

6.12 Slotopmerkingen

Het Bewijsverdrag beoogt de grensoverschrijdende bewijsverkrijging te vergemakkelij-
ken. Deze vereenvoudiging wordt verwezenlijkt door de uitvoering van rogatoire
commissies te versnellen en te vereenvoudigen. Dit gebeurt onder meer door bij de
overmaking van rogatoire commissies gebruik te maken van zgn. centrale autoriteiten.
Deze instanties zijn belast met het in ontvangst nemen van verzoeken om bewijshulp
en de doorzending daarvan aan de bevoegde uitvoerende instanties in de aangezochte
verdragsstaat. Verder bevat het Bewijsverdrag een aantal formele voorschriften die
een efficiënte uitvoering moeten waarborgen. Een voorbeeld is de taalregeling van
art. 4 Bewijsverdrag op grond waarvan het mogelijk is een rogatoire commissie in
de Engelse of de Franse taal op te stellen.

St. Helena en Ascension, St. Lucia, St. Vincent en The Grenadines, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad
en Tobago, Turks- en Caicoseilanden, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika.

182 Trb. 1956, 135, Trb. (syst.) 1 (1905) nr. 4 (inw. tr. 1 december 1956).
183 Trb. 1959, 182 onder J (gegevens).
184 Zie Trb. 1995, 222, waarin onder J (gegevens) de notawisseling van 1956 niet wordt genoemd.
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De vereenvoudiging wordt daarnaast bereikt door het uitbreiden van de mogelijk-
heden van buitengerechtelijke bewijsverkrijging. Bij de laatste methode bestaat een
onderscheid tussen de bewijsverkrijging door diplomatieke of consulaire ambtenaren
en door commissarissen. De buitengerechtelijke bewijsverkrijging heeft als voordeel
dat zij relatief goedkoop en eenvoudig is. Ondanks deze voordelen heeft deze regeling
in de praktijk nooit echt een hoge vlucht genomen. Dit is te verklaren uit het feit dat
het Bewijsverdrag het gebruik van deze weg omgeeft met talrijke voorwaarden en
voorbehouden, waarvan veel verdragsstaten gebruik hebben gemaakt.185 Daarnaast
is de toepassing van dwang in beginsel uitgesloten. Slechts een gering aantal verdrags-
staten heeft een verklaring in de zin van art. 18 Bewijsverdrag afgelegd, waarmee
de toepassing van dwang onder omstandigheden mogelijk is.186

Dat de buitengerechtelijke bewijsverkrijging aan beperkingen is gebonden, houdt
verband met het feit dat verdragsstaten minder geneigd zijn om het gebruik van deze
methode op hun grondgebied te accepteren. Veel verdragsstaten houden strikt vast
aan hun soevereiniteitsoverwegingen.187 Nu het Bewijsverdrag tracht de verschillen
tussen civil law-landen en de common law-landen te overbruggen via het introduceren
en uitbreiden van (nieuwe) methoden van buitengerechtelijke bewijsverkrijging, komt
deze nationale soevereiniteit in het gedrang. Veel verdragsstaten beschouwen immers
de bewijsverkrijging exclusief voorbehouden aan de rechter en accepteren niet het
optreden van buitenlandse consuls of commissarissen.

Mijns inziens kan alleen een (verdergaande) harmonisering van het nationale
procesrecht van de verdragsstaten dit soevereiniteitsprobleem oplossen. Het probleem
is echter dat het Bewijsverdrag geen aanzet geeft tot deze harmonisering. Het laat
de nationale processtelsels van verdragsstaten volledig onverlet. Het Bewijsverdrag
verplicht immers de verdragsstaten niet om de buitengerechtelijke bewijsverkrijging
op hun grondgebied te accepteren en opent de mogelijkheid om hieraan beperkingen
te stellen. Daarnaast dwingt het Bewijsverdrag de verdragsstaten niet om de veelal
onbekende mogelijkheid van bewijsverkrijging door commissarissen in het nationale
recht te verwezenlijken.

Op dit punt verschilt het Bewijsverdrag van de in het volgende hoofdstuk te
bespreken Europese Bewijsverordening.188 Onder de Bewijsverordening zijn de lidsta-
ten verplicht om bewijshandelingen door rechterlijke ambtenaren of andere personen
van het verzoekende gerecht op hun grondgebied toe te staan. Een verzoek om
rechtstreekse verkrijging kan alleen in nauw omschreven gevallen worden geweigerd.
De lidstaten kunnen deze mogelijkheid niet in algemene zin uitsluiten. Daarmee grijpt
de Bewijsverordening rechtstreeks in in het nationale procesrecht.

185 Zie Leipold (2003), p. 99.
186 Het zal geen verbazing wekken dat dit vooral de common law-landen zijn, zoals de Verenigde Staten,

het Verenigd Koninkrijk. Ook enige Europese verdragstaten hebben de verklaring in de zin van
art. 18 afgelegd, zoals Italië, Hongarije, en Tsjechië, Cyprus en Wit-Rusland.

187 Zie Stadler (2002), p. 1282-1284.
188 Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen

de gerechten van de lidstaten op het gebied van de bewijsverkrijging in burgerlijke of handelszaken,
PbEG L 174/1.



7 De Europese Bewijsverordening

7.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zal de Bewijsverordening worden besproken.1 Hierbij wordt niet
getracht om een alomvattend overzicht van de verordening te geven, nu de verordening
in grote lijnen gelijk is aan het Haags Bewijsverdrag en over de verordening reeds
veel literatuur is verschenen.2 In dit hoofdstuk zal ook aandacht worden besteed aan
de Uitvoeringswet bij de Bewijsverordening.

De totstandkoming van de Bewijsverordening gaat terug op een voorstel van de
Bondsrepubliek Duitsland dat op 26 september 2000 bij de Raad is ingediend.3

Aangezien art. 65 EG de rechtsgrondslag van het voorstel vormt, dient de Raad in
overeenstemming met het procedurevoorschrift van art. 67 EG daarover na raadpleging
van het Europees Parlement en het Economisch Sociaal Comité (ECOSOC) te beslui-
ten. Na advisering door het Europese Parlement en het ECOSOC is het voorstel op

1 Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen
de gerechten van de lidstaten op het gebied van de bewijsverkrijging in burgerlijke of handelszaken,
PbEG L 174/1 (hierna: BewVo). Aangezien de BewVo gebaseerd is op Titel IV EG, is de verordening
niet van toepassing op Denemarken.

2 Een compleet overzicht is onmogelijk. Gewezen kan worden op: C. Berger, ‘Die EG-Verordnung
über die Zusammenarbeit der Gerichte auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- und Handels-
sachen (EuBVO)’, IPRax 2001, p. 522-527; C. Bruneau, ‘L’obtention des preuves en matière civile
et commerciale au sein de L’Union Européenne’, La Semaine Juridique Édition Générale 2001,
p. 1767-1772; Stadler (2002); M. Freudenthal, ‘Internationale bewijsverkrijging: van Haagse en Euro-
pese samenwerking’, NIPR 2002, p. 109-122; B.J. van het Kaar, ‘De Bewijsverordening wordt op
1 januari 2004 van kracht’,NTER 2003, p. 287-291; T. Alio, ‘Änderungen im deutschen Rechtshilfe-
recht – Beweisaufnahme nach der Europaïschen Beweisaufnahmeverordnung’, RIW 2004, p. 2706-
2709; S.H.L. Moolenaar, ‘Bewijsverkrijging in internationale zaken’,NTHR 2004, p. 12-15; A. Nuyts
& J. Sepulchre, ‘Cross-Border Taking of Evidence in the European Judicial Area’, Tijdschrift@ipr.be
2005, p. 79-102; N. Betetto, ‘Introduction and practical cases on Council Regulation (EC) No 1206/
2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil
or commercial matters’, The European Legal Forum 2006, p. 137-196; A. Nuyts, ‘Le règlement
communautaire sur l’obtention des preuves: un instrument exclusif?’, Revue critique de d.i.p. 2007,
p. 53-83; M. Freudenthal, Schets van het Europees civiel procesrecht, Serie Burgerlijk Proces &
Praktijk, 8, Deventer: Kluwer 2007, p. 153 e.v.

3 ‘Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland met het oog op de aanneming van een verordening van
de Raad betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van
bewijsverkrijging in burgerlijke of handelszaken’, PbEG 2000, C 314/01. Zie over dit voorstel,
B. Heâ, ‘Aktuelle Perspektiven der euopäischen Prozessrechtsangleichung’, JZ 2001, p. 579-580.
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28 mei 2001 formeel door de Raad aangenomen.4 De verordening is, met uitzondering
van art. 19, 21 en 22, op 1 januari 2004 in werking getreden. In de verhouding tussen
de lidstaten vervangt de Bewijsverordening het Haags Bewijsverdrag alsmede het
Haags Rechtsvorderingsverdrag van 1954 op het onderwerp bewijsverkrijging.

De Bewijsverordening sluit nauw aan bij de opzet van het Bewijsverdrag. Zo
komen een aantal bepalingen van de verordening geheel overeen met die van het
Bewijsverdrag.5 Daarnaast heeft de Bewijsverordening net als het Bewijsverdrag een
rechtshulpkarakter. Het beoogt in de verhouding tussen de lidstaten te voorzien in
een systeem van rechtshulp bij de uitvoering van verzoeken om bewijshulp in het
buitenland. Wel bestaan op een aantal punten inhoudelijke verschillen. Zo grijpt de
BewVo bij de rechtstreekse bewijsverkrijging rechtstreeks in in het nationale bewijs-
recht van de lidstaten. Dit is een verschil ten opzichte van het Bewijsverdrag die het
nationale recht van de verdragsstaten intact laat. Een ander belangrijk verschil is dat
in het kader van de verordening het HvJ EG bevoegd is om uitspraak te doen over
de interpretatie van de Bewijsverordening. De mogelijkheid om aan het HvJ EG vragen
te stellen is echter beperkt tot rechterlijke instanties waarvan de beslissingen volgens
nationaal recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep (art. 68 jo. 234 EG).

De toelichting die de Raad in de considerans heeft geformuleerd, noemt verschillende
redenen waarom op het gebied van bewijsverkrijging voor een verordening is gekozen.
Onder meer wordt aangevoerd dat tussen alle lidstaten van de Europese Unie geen
eenvormige regeling bestaat.6 Zo geldt het Haags Bewijsverdrag slechts tussen elf
lidstaten van de Europese Unie. Verder wordt gewezen op de noodzaak om de samen-
werking tussen de gerechten van de lidstaten te verbeteren, in het bijzonder door de
verzending en uitvoering van verzoeken verder te vereenvoudigen en te bespoedigen.7

Deze vereenvoudiging en versnelling wordt onder meer mogelijk gemaakt door de
weg waarlangs overmaking van de verzoeken plaatsvindt te ‘decentraliseren’. Verzen-
ding geschiedt niet langer via centrale autoriteiten maar rechtstreeks, dat wil zeggen
tussen gerechtelijke instanties onderling. Vereenvoudiging wordt voorts bereikt door
het gebruik van eenvormige standaardformulieren en de mogelijkheid om bij de
uitvoering van verzoeken gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen.
Daarnaast is in verhouding met het Bewijsverdrag de regeling van de rechtstreekse
buitengerechtelijke bewijsverkrijging in belangrijke mate uitgebreid.

4 Advies van het ECOSOC over het voorstel voor de BewVo van 11 maart 2001, PbEG 2001, C 139/
04. Europees Parlement, Verslag over het voorstel voor de BewVo van 27 februari 2001, A5-0073/
2001.

5 Zie bijv. art. 4 (inhoud van het verzoek), art. 10 lid 2 t/m 4 (toepasselijk recht en bijzondere vorm),
art. 13 (dwangmaatregelen), art. 18 lid 1 en 2 (terugbetaling van kosten) BewVo.

6 Zie Stadler (2002), p. 1292 en nr. 6 van de considerans bij de BewVo.
7 Zie nr. 5 van de considerans bij de BewVo.
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De Europese Commissie heeft in overleg met het Europees Justitieel Netwerk in
burgerlijke en handelszaken een Practice Guide opgesteld.8 Deze Practice Guide kan
door justitiabelen als hulpmiddel worden gebruikt bij de toepassing van de Bewijsver-
ordening.

7.2 Het toepassingsgebied van de verordening

Artikel 1 BewVo omschrijft het toepassingsgebied van de verordening. De BewVo
is van toepassing in burgerlijke en handelszaken wanneer een gerecht van een lidstaat
aan het bevoegde gerecht van een andere lidstaat verzoekt een handeling tot het
verkrijgen van bewijs te verrichten (art. 1 lid 1 sub a) of verzoekt een bewijshandeling
rechtstreeks in een andere lidstaat te mogen verrichten (art. 1 lid 1 sub b).

Hieruit blijkt dat de gevallen waarin sprake is van een verzoek tot bewijsgaring
in twee categorieën kunnen worden verdeeld. Wordt het aangezochte gerecht verzocht
om te assisteren bij de bewijsverkrijging overeenkomstig art. 1 lid 1 sub a, dan zijn
de artikelen 4 t/m 16 BewVo van toepassing. Verzoekt een gerecht van een lidstaat
echter op grond van artikel 1 lid 1 sub b om zelf een handeling tot het verkrijgen
van bewijs in een andere lidstaat te mogen verrichten, dan wordt het verzoek nader
geregeld in artikel 17 BewVo. Bij deze laatste methode komt vooral bijzonder belang
toe aan de bescherming van de belangen van de persoon op wie de onderzoekshande-
ling betrekking heeft. Nu art. 1 BewVo de mogelijkheid van een rechtstreeks buiten-
gerechtelijk verzoek noemt, verkrijgt de rechtstreekse methode onder het systeem van
de verordening een gelijkwaardige positie als het verzoek van rechter tot rechter. In
de BewVo zijn beide methoden gelijkgesteld.

Wat het materiële toepassingsgebied van de verordening betreft, kan een rechtshulp-
verzoek alleen strekken tot bewijsgaring ten behoeve van een burgerlijke of handels-
zaak. De BewVo geeft niet aan wat onder ‘burgerlijke of handelszaak’ dient te worden
verstaan. Ook de toelichting in de considerans geeft geen uitleg van dit begrip.

Het ligt mijns inziens voor de hand dat dit begrip evenals in andere communautaire
rechtsinstrumenten autonoom moet worden uitgelegd en niet wordt beheerst door de
nationale wetgevingen van de lidstaten.9 In ieder geval dient dit begrip ruimer te

8 ‘Practice Guide for the application of the Regulation on the Taking of Evidence, (Council Regulation
(EC) No. 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in
the taking of evidence in civil or commercial matters)’. Dit document is te raadplegen via: www.ec.
europa.eu/civiljustice/evidence/ docs/evidence_ec_ guide_en.pdf. (hierna: Practice Guide). Zie over
de praktische toepassing van de BewVo, Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees
Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité inzake de toepassing van de BewVo
van 6 december 2007, COM (2007) 769 def.

9 Practice Guide, p. 5. Zie ook Berger, IPRax 2001, p. 522 en Rauscher/Von Hein (2004), p. 867.
Zie over het begrip ‘burgerlijke of handelszaak’ in Europese rechtsinstrumenten nader M. Freudenthal
& R.H. van Ooik, ‘Betekenis ‘burgerlijke en handelszaken’ in Europese rechtsmaatregelen’, NIPR
2005, p. 381-388 en M.V. Polak & J.A. Bomhoff, ‘De constructie van een Europees begrip ‘privaat-
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worden uitgelegd dan onder de werking van de EEX-Vo.10 De BewVo brengt immers
op het begrip ‘burgerlijke of handelszaak’ geen beperkingen aan. Zo komen de in
de EEX-Vo van het materiële toepassingsgebied uitgesloten onderwerpen – waaronder
de staat en bevoegdheid van natuurlijke personen, faillissementen, het erfrecht en het
huwelijksvermogensrecht – in de BewVo niet voor. Hieruit zou men kunnen afleiden
dat in zaken van personen- en familierecht en faillissement de BewVo toepasselijk
is.11 Volgens de Practice Guide bij de Bewijsverordening vallen verder consumenten-
geschillen, arbeidsgeschillen en mededingingszaken onder het begrip ‘burgerlijke of
handelszaken’ in de zin van art. 1 BewVo.12

Twijfel kan bestaan over administratieve zaken, waaronder belastingzaken. Het
ligt in dit verband voor de hand om bij de uitleg van dit begrip aansluiting te zoeken
bij het overeenkomstige begrip in het Haagse Bewijsverdrag dat een ruime uitleg
hanteert.13 Zo zou bij de bepaling of het verzoek onder het begrip ‘burgerlijke of
handelszaak valt, toegespitst kunnen worden op de aard of het onderwerp van de
procedure, en niet op de aard van het gerecht waar de procedure aanhangig is gemaakt.
Dit zou bijv. kunnen betekenen dat de Bewijsverordening in een administratiefrechtelij-
ke procedure toepasselijk is, indien in deze procedure de behandeling van een civiele
vordering centraal staat.14

De BewVo is alleen van toepassing op verzoeken die strekken tot het verrichten van
een ‘een handeling tot het verkrijgen van bewijs’. De verordening definieert dit begrip
niet, maar aangenomen mag worden dat de term tenminste even ruim is als het
overeenkomstige begrip in het Haagse Bewijsverdrag. Hieronder vallen in ieder geval
een gerechtelijke plaatsopneming, een getuigenverhoor, een deskundigenonderzoek
en een onderzoek van documenten of van boekhoudingen.15

recht’: drie decennia ‘burgerlijke en handelszaken’ in het Europese internationaal privaatrecht’, in:
E.M. Hogervorst e.a. (red.), Rechtseenheid en vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 153-179.

10 Verordening (EG) nr. 44/2001, PbEG L 12/1.
11 Rauscher/Von Hein (2004), p. 868. Leipold (2003), p. 93) stelt dat uit het feit dat de BewVo de

van het toepassingsgebied van het EEX-Vo uitgesloten onderwerpen niet uitsluit, volgt dat deze
regeling in dergelijke gevallen toepasselijk is. Dit volgt ook uit de Practice Guide, p. 5, 6: ‘(…)
it should be stressed that the scope of application of the Regulation includes matters which are
excluded from the scope of application of the Brussels I Regulation’.

12 Practice Guide, p. 6.
13 Zie paragraaf 6.2.1 en B.J. van het Kaar, ‘De Bewijsverordening wordt op 1 januari 2004 van kracht’,

NTER 2003, p. 288. Onder dit begrip uit het Haags Bewijsverdrag vallen o.a. faillissementszaken,
verzekeringszaken, en arbeidszaken. Strafzaken, mededingingszaken waaronder ‘antitrust’-procedures,
en fiscale zaken zijn in algemene zin van het toepassingsgebied van het Bewijsverdrag uitgesloten.

14 Zie ook HR 8 april 2005, NJ 2005, 347, m.nt. PV.
15 Practice Guide, p. 6: ‘It includes for instance hearings of witnesses of fact, of the parties, of experts,

the production of documents, verifications, establishment of facts, expertise on family or child
welfare’. Op 24 maart 2006 is een verzoek om een prejudiciële vraag door de Tribunale Civile di
Genova ingediend omtrent de uitleg van ‘een handeling tot het verkrijgen van bewijs’ (PbEG 2006,
C-154/8). De vraag luidt of een in het Italiaanse recht opgenomen beslagmaatregel om bewijs veilig
te stellen een onderzoeksmaatregel betreft in de zin van art. 1 BewVo. A-G Kokott heeft in haar
conclusie van 18 juli 2007 deze vraag bevestigend beantwoord. Het HvJ EG kan echter geen
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Onduidelijk is of het verzoek ook kan strekken tot het verrichten van andere
gerechtelijke handelingen. Gedacht kan worden aan handelingen zoals de verkrijging
van een uittreksel uit een openbaar register, de benoeming van een curator, of het
houden van een comparitie van partijen. In verband met het ontbreken van ‘andere
gerechtelijke handelingen’ in art. 1 BewVo wordt in de Duitse literatuur wel verdedigd
om het begrip ‘onderzoekshandeling’ ruim uit te leggen.16 Volgens deze opvatting
vallen hieronder ook de handelingen die niet strikt tot de gewone bewijsmiddelen
behoren.17

Nu art. 1 BewVo echter ‘andere gerechtelijke handelingen’ niet noemt, zal men
mijns inziens op dit punt de nodige behoedzaamheid en terughoudendheid moeten
betrachten. Niet alle gerechtelijke handelingen – zoals de benoeming van een curator
of een comparitie van partijen – hebben immers een bewijsrechtelijk karakter en zijn
daarmee aan te merken als ‘onderzoekshandeling’ in de zin van art. 1 BewVo. Een
communautaire uitleg door het HvJ EG is op dit punt wenselijk te achten.

Ingevolge art. 1 lid 2 BewVo kan een verzoek niet worden gedaan om partijen in
staat te stellen zich bewijs te verschaffen dat niet bestemd is voor gebruik in een reeds
aanhangige of voorgenomen procedure. Uit deze omschrijving en het gebruik van
het woord ‘voorgenomen procedure’ vloeit wat Nederland betreft voort dat de BewVo
ook toepasselijk is met betrekking tot voorlopige bewijsverrichtingen, zoals het
voorlopige getuigenverhoor.18

De beperking van art. 1 lid 2 BewVo strekt ertoe om binnen de Europese Unie
zgn. fishing expeditions uit te sluiten. Ook verzoeken betreffende de bewijsgaring
in het kader van een procedure die in Engeland bekend staat als ‘pre-trail discovery
of documents’ wordt van de werkingssfeer van de verordening uitgesloten.19 Hoewel

beslissing geven op deze prejudiciële vraag, omdat de zaak (aanhangig onder nummer C-175/06)
op 27 september 2007 is doorgehaald (PbEG 2007, C 315/31).

16 Alio, NJW 2004, p. 2707; Rauscher/Von Hein (2004), p. 872. Het Voorstel tot een BewVo (PbEG
2000, C 314/01) bevatte nog wel de passage ‘andere gerechtelijke handeling’. Zie in dit verband
Nota van de Raad nr. 6850/01 JUSTCIV 103, 16 maart 2001, waarin de redactie van art. 1 BewVo
in de huidige vorm werd gewijzigd.

17 Wel moet daarbij als criterium gelden dat deze handelingen de rechterlijke waarheidsvinding kunnen
dienen en in voldoende mate zijn gericht op de verkrijging van feiten of informatie (Rauscher/Von
Hein (2004), p. 873).

18 Zie ook HvJ EG 28 april 2005, C-104/03, Jur. p. I-3481, NJ 2006, 636, m.nt. PV, St. Paul Dairy/
Unibel.

19 Deze uitsluiting heeft mijns inziens vooral betrekking op de in het Engelse recht neergelegde
mogelijkheid van ‘specific disclosure’ (Rule 31.12 Civil Procedural Rules (CPR) 1999). Ingevolge
Rule 31.12 lid 2 sub c CPR kan een ‘specific disclosure’ niet alleen strekken tot de productie van
de in het verzoek gespecificeerde documenten, maar ook tot ‘any documents located as a result of
that search’. Een dergelijke ‘train of enquiry’ wordt in de Duitse literatuur beschouwd als ‘Aus-
forschung’ hetgeen naar Duits (proces)recht ontoelaatbaar wordt geacht (Rauscher/Von Hein (2004),
p. 890).
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de verordening daar in het geheel niets over bepaalt, is dit af te leiden uit een verkla-
ring die de Raad bij het aannemen van de verordening heeft afgelegd.20

7.3 Verzending van verzoeken

De BewVo beoogt een vereenvoudiging en versnelling bij de verzending en uitvoering
van de verzoeken tot stand te brengen. Hiertoe bepaalt art. 2 BewVo dat een bewijsver-
zoek door een verzoekend gerecht rechtstreeks kan worden toegezonden aan het als
bevoegd aangemerkte gerecht van een andere lidstaat, het zgn. aangezochte gerecht,
dat voor de uitvoering daarvan moet zorgdragen.21 Het aangezochte gerecht is daar-
mee bevoegd tot het ontvangen, controleren en uitvoeren van het verzoek om bewijs-
hulp. Daarmee is de constructie van de BewVo een andere dan die van het Haagse
Bewijsverdrag waarbij verzoeken steeds via de centrale autoriteit lopen. Onder de
werking van de Bewijsverordening vervult de centrale autoriteit nog slechts een
administratieve taak en treedt zij ondersteunend op. Alleen bij buitenlandse verzoeken
tot rechtstreekse bewijsverkrijging in de eigen lidstaat vervult het centrale orgaan nog
een belangrijke beslissende rol.

De BewVo introduceert de begrippen ‘het verzoekende gerecht’ en ‘het aangezoch-
te gerecht’. Het verzoekende gerecht is ingevolge art. 2 lid 1 BewVo aan te merken
als het gerecht waarvoor de bodemprocedure reeds aanhangig of voorgenomen is.
Wat Nederland betreft kan dit dus een rechtbank of een gerechtshof zijn. De BewVo
definieert niet wat onder ‘gerecht’ moet worden verstaan. Bij de bepaling of sprake
van een rechterlijke autoriteit is, wil Von Hein aansluiting zoeken bij de uitleg van
dit begrip door het HvJ EG in het kader van de bevoegdheid tot het stellen van
prejudiciële vragen in de zin van art. 234 EG.22 Blijkens constante rechtspraak volgt
uit art. 234 EG dat de nationale rechter verwijzingsbevoegd is indien bij hem een
geding aanhangig is gemaakt en hij uitspraak moet doen in het kader van een proce-
dure die moet uitmonden in een beslissing die kenmerken vertoont van een rechterlijke
uitspraak.23 Past men deze rechtspraak naar analogie toe bij de uitleg van de Bewijs-
verordening, dan zou dit volgens Von Hein betekenen dat een verzoek niet kan worden
gedaan door bestuursorganen of arbiters. Deze instanties beantwoorden immers niet
aan deze kwalificatie.

Elke lidstaat dient de ‘aangezochte gerechten’ aan te wijzen die bevoegd zijn tot
het verrichten van handelingen tot het verkrijgen van bewijs. Deze aanwijzing
geschiedt in de vorm van een lijst waarin de bevoegdheid van de gerechten wordt
aangegeven. De gegevens over de aanwijzing zijn opgenomen in een handboek of

20 Zie in dit verband Verklaring van de Raad bij het aannemen van de BewVo (Bijlage bij de Nota
nr. 9047/01, JUSTCIV 76, 22 mei 2001): ‘“Pre-trial discovery”, met inbegrip van de zogenaamde
“fishing expeditions”, valt buiten de werkingssfeer van de verordening’.

21 Zie bijv. Rb. Haarlem 18 mei 2005, NIPR 2005, 271; Hof ’s-Hertogenbosch 3 mei 2005,NIPR 2005,
346.

22 Zie ook Rauscher/Von Hein (2004), p. 870
23 Zie o.m. HvJ EG 10 juli 2001, C-86/00, Jur. 2001, p. I-5353, HSB-Wohnbau GmbH, r.o. 19.
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handleiding die elektronisch beschikbaar is op de website van de Europese Commis-
sie.24

Nederland heeft overeenkomstig de Uitvoeringswet bij de Bewijsverordening25

de rechtbanken als aan te zoeken gerechten aangewezen. Het verzoek moet ingevolge
art. 2 lid 2 Uitvoeringswet worden ingediend bij de rechtbank binnen wier rechtsgebied
de uitvoering van het verzoek moet geschieden.26 In het geval van een getuigenver-
hoor of deskundigenonderzoek is dit de rechtbank binnen wier gebied de getuigen
of deskundigen, of het grootste aantal van hen, woonachtig zijn of verblijven. Moet
de uitvoering van het verzoek in verschillende rechtsgebieden plaatsvinden, bijv. in
het geval van een uitvoering van een gerechtelijke plaatsopneming op twee plaatsen
die tot verschillende rechtsgebieden behoren, dan is elk van de twee rechtbanken
bevoegd tot de gehele uitvoering van het gehele verzoek.

Is het gerecht waaraan het verzoek is gestuurd niet bevoegd om de verzochte
onderzoekshandeling te verrichten, dan bestaat er een doorzendplicht: het verzoek
moet naar het wel bevoegde gerecht worden gezonden. Het verzoekende gerecht
ontvangt van deze doorzending bericht. Het gerecht waarnaar het verzoek is doorgezon-
den, is aan de doorzending gebonden (art. 7 lid 2 BewVo jo. art. 7 Uitvoeringswet
bij de Bewijsverordening).

De verordening vereist in art. 3 BewVo eveneens de aanwijzing van een centraal
orgaan. Deze instantie heeft tot taak om informatie aan gerechten te verschaffen of
naar oplossingen te zoeken voor problemen die zich bij de verzending van verzoeken
voordoen. Gelet op de beschikbaarheid van een handboek met de gegevens die voor
de verzending van het verzoek noodzakelijk zijn, is de tussenkomst van het centrale
orgaan in beperkte gevallen denkbaar.27 Te denken valt aan het geval dat het hand-
boek twee (aangezochte) gerechten als relatief bevoegd aanwijst. Wat Nederland
betreft, is de Raad voor de Rechtspraak als centraal orgaan aangewezen (art. 3 lid 1
Uitvoeringswet Bewijsverordening).

24 Zie de website: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_information_nl.htm.
25 Wet van 26 mei 2004 tot uitvoering van de verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van de

Europese Unie van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten
op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (PbEG L 174/1), Stb. 2004,
258. De Uitvoeringswet is op 30 juni 2004 in werking getreden (Stb. 2004, 259). Zie over het
(voorstel) Uitvoeringswet uitgebreid A. Blokland, F.R. Salomons, ‘Het voorstel voor een Uitvoerings-
wet EG-Bewijsverordening’, TCR 2003, p. 85-96.

26 In afwijking hiervan voorziet art. 2 lid 3 van de Uitvoeringswet in de mogelijkheid om het verzoek
te verwijzen naar de kantonrechter die dan aan de verwijzing is gebonden. Een dergelijke verwijzing
is – mijns inziens – denkbaar ingeval van rechtshulpverzoeken in procedures die tot de competentie
van de kantonrechter behoren (art. 93 Rv). Lid 4 van art. 2 voorziet daarnaast in de mogelijkheid
om bij algemene maatregel van bestuur aanvullende bevoegdheidsregels te geven in verband met
de (specialistische) aard van de zaak of het belang van een goede procesgang. Deze algemene
maatregel van bestuur is nog niet totstandgekomen.

27 Zie voor dit handboek de website: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_
information_nl.htm.
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7.4 Wijze van verzending en taal van verzoeken

Het indienen van verzoeken geschiedt aan de hand van standaardformulier A uit de
Bijlage bij de BewVo.28 De formele vereisten waaraan het verzoek moet voldoen
om in het buitenland te worden uitgevoerd, zijn in art. 4 opgesomd. Het verzoek moet
naast de gegevens van de gerechten, de namen van partijen en hun vertegenwoordigers,
het onderwerp van het geding, ook een omschrijving van de onderzoekshandeling
vermelden. Houdt het verzoek een getuigenverhoor in, dan moet het verzoek tevens
melding maken van de personele gegevens van de getuige en van de vragen die moeten
worden gesteld. Ingeval de verrichting van een andere vorm van bewijsverkrijging
wordt verzocht, moet het verzoek precies aangeven welke stukken of voorwerpen
onderzocht moeten worden. Wordt niet voldaan aan deze formele vereisten en kan
het verzoek om deze reden niet worden uitgevoerd, dan stelt het aangezochte gerecht
het verzoekende gerecht daarvan in kennis met gebruikmaking van een standaardformu-
lier.29 Het verzoekende gerecht krijgt dan de mogelijkheid om de benodigde gegevens
te verkrijgen en het verzoek alsnog aan te vullen. De termijn voor aanvulling van
het verzoek bedraagt 30 dagen en begint te lopen vanaf de datum van ontvangst van
deze kennisgeving door het verzoekende gerecht. In de tussentijd is het aangezochte
gerecht niet verplicht om het verzoek om bewijshulp uit te voeren. Dient het verzoe-
kende gerecht geen aanvullend verzoek in, dan kan het verzoek worden afgewezen
op grond van art. 14 lid 2 sub c BewVo. De verzoekende rechter zal na afwijzing
van het verzoek vervolgens opnieuw een verzoek moeten indienen.

Het formulier wordt ingevuld in de officiële taal van de aangezochte staat of in een
andere door die lidstaat aanvaarde officiële taal van de Europese Unie. Elke lidstaat
moet ingevolge art. 5 BewVo aan de Europese Commissie opgaaf doen van de tweede
taal die voor de invulling van de formulieren wordt aanvaard. Deze gegevens zijn
elektronisch beschikbaar op de website van de Europese Commissie (Europese Justi-
tiële Atlas).30 Nederland heeft als andere taal de Engelse taal aanvaard. Ook hier
geldt dat indien het verzoek niet in de juiste taal is ingevuld, de aangezochte rechter
het verzoekende gerecht hiervan op de hoogte moet stellen31 en in de tussentijd niet
verplicht is het verzoek uit te voeren. Pas nadat aan de formaliteiten is voldaan, bestaat
er voor het aangezochte gerecht een plicht tot uitvoering.32

De verzending van het verzoek kan ingevolge art. 6 BewVo langs ‘elke passende
weg’ plaatsvinden. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat de inhoud van het ontvangen
stuk met het verzonden stuk overeenstemt en alle informatie daarin goed leesbaar

28 Zie voor modelformulier A (en de overige modelformulieren) in elektronische vorm: http://ec.europa.
eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_filling_nl_nl.htm.

29 Formulier C in de Bijlage bij de BewVo jo. art. 8 lid 1 BewVo.
30 Zie http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_otherinfo_nl_nl.htm#te_otherinfo1.
31 Deze kennisgeving moet in het ontvangstbericht worden gedaan. Dit ontvangstbericht moet binnen

7 dagen na ontvangst van het verzoek aan het verzoekende gerecht worden gestuurd. Zie art. 7 lid 1
BewVo.

32 Art. 9 lid 1 BewVo.
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is en dat de gebruikte vorm door de aangezochte lidstaat wordt aanvaard. De BewVo
maakt het dus in beginsel mogelijk om bij de verzending van verzoeken gebruik te
maken van moderne communicatiemiddelen, zoals internet, fax en e-mail. Daarmee
wordt ingehaakt op de huidige realiteit waarbij veelvuldig op elektronische wijze zaken
worden gedaan. Nederland heeft in de uitvoeringswet aangegeven als snelste wijze
van verzending de verzending per fax te accepteren, tenzij het aangezochte gerecht,
het centrale orgaan of de bevoegde autoriteit heeft aangegeven een snellere wijze te
aanvaarden.33 Uit de memorie van toelichting bij de uitvoeringswet vloeit voort dat
bij de verzending per fax niet om de nazending van de originele brief mag worden
gevraagd.34 Dit is mijns inziens terecht. Een dergelijke verplichting zou afbreuk doen
aan de kenmerkende snelheid en eenvoud van deze communicatiewijze. Immers, het
verzoek wordt pas in behandeling genomen in afwachting van de autorisatie van het
verzoek door de originele brief. Ook zou dit in strijd zijn met art. 4 BewVo op grond
waarvan noch het verzoek noch de bijgevoegde stukken legalisatie of enige andere
formaliteit behoeven.

Na ontvangst van het verzoek moet het aangezochte gerecht binnen 7 dagen na
ontvangst aan het verzoekende gerecht een ontvangstbericht sturen. Dit gebeurt met
gebruikmaking van standaardformulier.35 Wanneer het verzoek door de gebruikte
communicatiewijze onleesbaar is of niet voldoet aan de taalvereisten van art. 5 BewVo,
wordt hiervan aantekening gemaakt in het ontvangstbericht. Het verzoekende gerecht
dient dan alsnog aan deze formaliteiten te voldoen. In afwachting daarvan behoeft
het aangezochte gerecht niet tot uitvoering over te gaan (art. 9 lid 1 BewVo).

7.5 Uitvoering van verzoeken

Ingevolge art. 10 BewVo moet de aangezochte rechter na ontvangst van het verzoek
zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een termijn van negentig dagen, overgaan
tot de uitvoering van het verzoek.36 De termijn van negentig dagen begint te lopen
op het moment van ontvangst van het verzoek door het aangezochte gerecht. Indien
het verzoek onvolledig is en niet alle in art. 4 BewVo bedoelde gegevens bevat, zal
ingevolge art. 8 lid 1 jo. art. 9 lid 1 BewVo deze termijn eerst ingaan op het moment
dat het verzoekende gerecht het verzoek heeft aangevuld en deze door het aangezochte
gerecht is ontvangen. Ook indien het aangezochte gerecht ingevolge art. 18 lid 3

33 Art. 6 Uitvoeringswet bij de BewVo.
34 Kamerstukken II 2002/03, 28 993, nr. 3 (MvT), p. 11. Zie ook A. Blokland & F.R. Salomons, TCR

2003, p. 90.
35 Formulier B in de bijlage bij de BewVo jo. art. 7 lid 1 BewVo.
36 Vergelijk in dit verband Nota nr. 10651/2000 JUSTCIV 85, 28 juli 2000 van de Europese Raad

dat een samenvatting inhoudt van de antwoorden van de delegaties naar aanleiding van een door
de Raad opgestelde vragenlijst. Daarin geven de lidstaten aan dat de termijn voor uitvoering van
een rechtshulpverzoek gemiddeld 1 tot 6 maanden bedraagt (p. 13).
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BewVo om een voorschot of deposito verzoekt, begint de termijn van uitvoering eerst
te lopen nadat het voorschot is gestort.

Slaagt het aangezochte gerecht er niet in binnen deze termijn het bewijsverzoek
af te handelen, dan is art. 15 BewVo toepasselijk. De aangezochte rechter dient in
dat geval de verzoekende rechter met gebruikmaking van een standaardformulier van
de vertraging op de hoogte te stellen.37 Deze kennisgeving heeft tot doel om het
verzoekende gerecht inzicht te geven in de redenen voor de vertraging en de tijd die
de aangezochte rechter meent nodig te hebben om alsnog aan het verzoek te kunnen
voldoen.

Bij de uitvoering van het verzoek past de rechter het voor hem geldende procesrecht
toe, met inbegrip van de daarbij toe te passen dwangmaatregelen. In afwijking hiervan
kan de verzoekende rechter vragen een verzoek af te handelen volgens een speciale
vorm waarin zijn eigen recht voorziet. De toepassing van een bijzondere vorm kan
door het aangezochte gerecht alleen op grond van de in art. 10 lid 3 genoemde gronden
worden geweigerd. Hiervan is sprake indien de bijzondere vorm onverenigbaar is met
de nationale wet van de lidstaat van uitvoering of indien de toepassing daarvan grote
praktische problemen oplevert.38 Het ligt mijns inziens voor de hand om deze gronden
restrictief uit te leggen en een beroep hierop alleen toe te laten indien de bijzondere
vorm op een uitdrukkelijk verbod in de wet van de aangezochte lidstaat stuit of indien
de toepassing daarvan door het aangezochte gerecht daadwerkelijk onmogelijk is.39

Een speciale vorm, waarvoor de verordening in art. 10 lid 4 een aparte regeling
geeft, is de inzet van moderne communicatietechnologieën. Hierbij kan gedacht worden
aan het inzetten van videoconferenties bij het horen van een getuige of een deskundige.
Het verhoor kan dan vanuit Nederland door de Nederlandse rechter worden gevolgd,
ook al bevindt de getuige zich in een andere lidstaat. Via een beeldscherm staat de
getuige in rechtstreeks visueel contact met de rechter; partijen en raadslieden kunnen
eventueel aan de getuige vragen stellen. De inzet van moderne communicatiemiddelen
maakt het mogelijk dat onnodige (reis)kosten worden vermeden en vergroot de
effectiviteit van de bewijsopneming. Onzeker is echter in hoeverre Nederland van
deze mogelijkheid gebruik kan maken. Een verzoek tot toepassing van deze bijzondere
vorm is alleen mogelijk voorzover het interne recht van het verzoekende gerecht een
dergelijke mogelijkheid kent. In het Nederlandse (bewijs)recht ontbreekt thans een
algemene regeling over het gebruik van communicatietechnologie.40 Ook in de Neder-
landse Uitvoeringswet bij de Bewijsverordening is een dergelijke regeling niet opgeno-

37 Art. 15 BewVo.
38 De MvT (Kamerstukken II 2002/03, 28 993, nr. 3, p. 4) noemt als bijzondere vorm het kruisverhoor

als verhoortechniek van het Engelse recht door de raadslieden van partijen. Wat het Nederlandse
recht betreft, kan als bijzondere vorm worden genoemd het horen van deskundigen die niet door
de rechter zijn benoemd (art. 200 Rv) en het horen van getuigen bij een descente (art. 201, lid 4
Rv).

39 Zie ook Müller (2004), p. 97-98. Hierbij kan men denken aan het geval dat de bijzondere vorm
strijdig is met de fundamentele beginselen van procesrecht, zoals neergelegd in art. 6 EVRM.

40 Zie voor Duitsland bijv. § 128a ZPO, Verhandlung im Wege der Bild- und Tonübertragung.
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men.41 Om gebruik te maken van de mogelijkheid van art. 17 lid 5 verdient het dan
ook aanbeveling om alsnog in een wettelijke regeling te voorzien.42 Een verzoek
tot het gebruik van communicatiemiddelen kan door het aangezochte gerecht slechts
op basis van twee gronden worden geweigerd, namelijk indien dit onverenigbaar is
met zijn recht of indien het toepassen van deze middelen praktische problemen
oplevert. Is het verzoekende of het aangezochte gerecht niet in staat om toegang te
verkrijgen tot deze middelen, dan draagt de verordening zelf een oplossing aan. De
technische middelen kunnen eventueel door andere gerechten, zoals het verzoekende
gerecht, ter beschikking worden gesteld.43

Indien een verzoek tot toepassing van een bijzondere vorm wordt afgewezen, moet
de aangezochte rechter het verzoekende gerecht hiervan in kennis te stellen. De BewVo
bevat een standaardformulier dat voor deze kennisgeving gebruikt moet worden.
Ingevolge art. 11 van de uitvoeringswet moet een afwijzende beslissing worden
beschouwd als een beschikking in de zin van art. 358 Rv waartegen voor de partijen
in de hoofdprocedure hoger beroep openstaat. Dit hoger beroep moet binnen een
termijn van vier weken te rekenen vanaf de dag van de beslissing worden ingesteld.44

Ook ingeval de toepassing van een bijzondere vorm onmogelijk is, blijft mijns
inziens de verplichting tot uitvoering van het verzoek bestaan. Een verzoek tot uitvoe-
ring kan immers slechts op grond van de in art. 14 BewVo genoemde gevallen worden
geweigerd.45 Dit betekent dat het verzoek alsnog conform het recht van de aangezoch-
te lidstaat moet worden uitgevoerd. Heeft een uitvoering van het verzoek voor het
verzoekende gerecht geen zin, bijv. omdat in het stadium van de bewijswaardering
problemen ontstaan, dan staat het de verzoekende rechter vrij om de rogatoire commis-
sie in te trekken. In dat geval verdient het volgens Von Hein aanbeveling om reeds
in het standaardformulier het verzoekende gerecht te vragen of het alsnog het verzoek
in overeenstemming met art. 10 lid 2 BewVo uitgevoerd wenst te zien.46

De Bewijsverordening geeft in art. 11 en 12 BewVo aan partijen en de vertegenwoor-
digers van het verzoekende gerecht mogelijkheden om bij de bewijsverrichting aan-
wezig te zijn en hieraan deel te nemen.

Ingevolge art. 11 lid 1 BewVo zijn partijen gerechtigd om bij de bewijsverrichting
aanwezig te zijn, indien de wet van het verzoekende gerecht daarin voorziet. Dit
betekent, dat indien het Nederlandse recht in de aanwezigheid van partijen voorziet,
deze aanwezigheid ook in het buitenland kan worden verzocht. Naar Nederlands

41 De Uitvoeringswet volstaat in art. 15 met de bepaling dat bij algemene maatregel van bestuur nadere
regels kunnen worden gesteld met betrekking tot het gebruik van communicatietechnologie.

42 Zij stelt in dit verband voor om art. 179 Rv aan te vullen met de bepaling dat het getuigenverhoor
door de Nederlandse rechter ook via videoconferencing kan plaatsvinden (NIPR 2002, p. 117).

43 Hoe dit echter in de praktijk zijn uitwerking krijgt, zoals de terugbetaling van de daarmee gemoeide
kosten of de verzending van de apparatuur e.d., laat de BewVo echter in het midden.

44 Art. 11 Uitvoeringswet bij de BewVo.
45 Zie hierover nader par. 7.6.
46 Zie ook Rauscher/Von Hein (2004), p. 927.
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bewijsrecht kunnen partijen bij een gerechtelijke plaatsopneming aanwezig zijn of
kan de rechter hun persoonlijke verschijning bevelen.47 Strekt het verzoek tot een
gerechtelijke plaatsopneming in het buitenland, dan kan de Nederlandse rechter dus
om de aanwezigheid van partijen in de zin van art. 11 lid 1 BewVo verzoeken. Het
verzoekende gerecht kan ook vragen om de deelname van partijen en hun vertegen-
woordigers aan de bewijsverrichting. Op dit punt bevat de Bewijsverordening een
wijziging ten opzichte van het Bewijsverdrag. Het verdrag voorziet immers niet in
de mogelijkheid tot deelname van partijen. Wel staat het de aangezochte rechter vrij
om aan de bevoegdheid tot deelname voorwaarden te verbinden. Wat Nederland betreft,
kan men hierbij denken aan voorwaarden in het belang van een goede procesgang,
zoals de voorwaarde dat de Nederlandse rechter de leiding van het getuigenverhoor
behoudt.48

Een verzoek tot aanwezigheid bij of deelname van partijen aan een bewijsverrich-
ting kan in het verzoek om bewijshulp worden gedaan, in welk geval men modelformu-
lier A uit de Bijlage in de Bewijsverordening moet gebruiken, of op elk later tijdstip.
Het aangezochte gerecht stelt vervolgens partijen in kennis van het tijdstip waarop
en de plaats waar de bewijsverrichting zal plaatsvinden.49 Kent de wetgeving van
het verzoekende gerecht geen recht op deelname of aanwezigheid bij een bewijsverrich-
ting, zoals een getuigenverhoor, dan kan het aangezochte gerecht in overeenstemming
met zijn recht alsnog om de aanwezigheid of deelname van partijen verzoeken. De
combinatie van toepasselijk recht brengt met zich dat het recht dat de ruimste mogelijk-
heid van openbaarheid (van het getuigenverhoor) biedt, toepassing vindt.

Ingevolge art. 12 BewVo kunnen vertegenwoordigers van het verzoekende gerecht
de uitvoering van het verzoek bijwonen en hieraan deelnemen, voorzover dit verenig-
baar is met de wet van de lidstaat van het verzoekende gerecht. Het verzoek kan
worden gedaan hetzij in het verzoek om bewijshulp zelf, hetzij op een later tijdstip.

De verordening creëert hiermee een recht op aanwezigheid en actieve deelname
aan de uitvoering van de onderzoekshandeling. Het staat de lidstaten immers niet vrij
om deze mogelijkheid op hun grondgebied uit te sluiten. Art. 12 lid 2 BewVo geeft
aan wat onder onder vertegenwoordiger wordt verstaan. Hieronder vallen in de eerste
plaats de rechterlijke ambtenaren die door het verzoekende gerecht in overeenstemming
met zijn nationale wet zijn aangewezen. Ook de aanwijzing van een andere persoon,
zoals een deskundige, is mogelijk. In dit verband bepaalt art. 12 lid 1 van de Neder-
landse Uitvoeringswet bij de BewVo dat het verzoekende (Nederlandse) gerecht een
rechterlijke ambtenaar met rechtspraak belast of een andere persoon kan aanwijzen.
Onder ‘andere personen’ vallen personen die ingevolge het Nederlandse recht de
bevoegdheid hebben aanwezig te zijn bij of deel te nemen aan een bewijsverrichting.

47 Art. 201 Rv.
48 Zie art. 11 lid 3 BewVo jo. art. 8 Uitvoeringswet bij de BewVo; Kamerstukken II 2002/03, 28 993,

nr. 3 (MvT), p. 11.
49 Deze kennisgeving wordt gedaan met gebruikmaking van standaardformulier F uit de bijlage bij

de BewVo.
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Hierbij kan bijv. gedacht worden aan een onderzoeker in het kader van het enquête-
recht die aan een getuigenverhoor kan deelnemen (art. 2:352a BW) of een medewerker
van de Raad van de Kinderbescherming in procedures betreffende minderjarigen (art.
810 lid 2 Rv).50 Wat de actieve deelname van de vertegenwoordigers betreft, geldt
net als voor partijen en hun raadslieden dat deze bevoegdheid door het aangezochte
gerecht aan bepaalde voorwaarden kan worden gebonden.

Is het verzoek om bewijshulp eenmaal uitgevoerd, dan moet het aangezochte gerecht
het proces-verbaal van uitvoering, met eventuele bijlagen, ingevolge art. 16 BewVo
rechtstreeks aan het verzoekende gerecht toezenden. De stukken van uitvoering gaan
vergezeld van een uitvoeringsbevestiging. Voor deze uitvoeringsbevestiging moet men
het standaardformulier H in de Bijlage bij de Bewijsverordening gebruiken.

7.6 Weigering van uitvoering

Alvorens de aangezochte rechter tot uitvoering overgaat, dient hij na te gaan of een
van de gronden voor niet-uitvoering zich voordoet. Art. 14 BewVo geeft een regeling
van de weigeringsgronden. Hierbij kan men mijns inziens een onderscheid maken
tussen gronden van materiële aard en van zuiver formele aard.

Ingevolge art. 14 lid 1 BewVo is weigering van het verzoek mogelijk indien een
getuige een beroep doet op een verschoningsrecht of een verbod om een verklaring
af te leggen. Daarbij geldt in beginsel dat het nationale procesrecht van de aangezochte
lidstaat een dergelijk verbod of een dergelijk recht aan de getuige moet toekennen,
wil de uitvoerende rechter een beroep daarop honoreren. In afwijking hiervan geldt
het recht van het verzoekende gerecht mits van een dergelijk recht of verbod in het
verzoek melding is gemaakt. Maakt het verzoek hiervan geen melding, dan kan de
uitvoerende rechter het door de getuige gedane beroep passeren.

Opmerkelijk is dat de Bewijsverordening geen ruimte laat voor de erkenning van
een verschoningsrecht afkomstig uit het recht van een andere lidstaat, niet zijnde de
verzoekende of de aangezochte lidstaat. Art. 11 van het Bewijsverdrag voorziet voor
verdragsstaten wel in deze mogelijkheid.

Lid 2 van art. 14 bevat een aantal gronden van formele aard. Zo kan een verzoek
worden geweigerd indien het verzoek niet binnen het toepassingsgebied van de
verordening valt of indien de uitvoering van het verzoek niet behoort tot de bevoegd-
heid van de rechterlijke macht. Voorts kan de bewijshulp worden geweigerd indien
het verzoekende gerecht binnen dertig dagen geen gehoor heeft gegeven aan een
kennisgeving van het aangezochte gerecht om het verzoek om bewijshulp aan te vullen
in de zin van art. 8 BewVo. Deze termijn begint mijns inziens te lopen na ontvangst
door het verzoekende gerecht van de kennisgeving van art. 8.

50 Kamerstukken II 2002/03, 28 993, nr. 3 (MvT), p. 15. Zie ook A. Blokland & F.R. Salomons, TCR
2003, p. 94.
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Een interessante vraag die in de literatuur wordt gesteld, is hoe gehandeld moet worden
indien het aangezochte gerecht het aangevulde verzoek na de termijn van dertig dagen
ontvangt. In een dergelijk geval zijn twee mogelijkheden denkbaar. Ten eerste kan
de rechter de uitvoering van het verzoek weigeren, aangezien niet is voldaan aan art.
8 BewVo. In dat geval zendt de aangezochte rechter ingevolge art. 16 BewVo de
ontvangen stukken, dat wil zeggen het aangevulde verzoek tezamen met het ‘eerste’
onvolledige verzoek, terug aan het verzoekende gerecht, vergezeld van een standaard-
formulier. Het verzoekende gerecht zal dan opnieuw een verzoek aan het aangezochte
gerecht moeten toezenden. Deze benadering leidt tot een stagnatie in de uitvoering
van het verzoek. In de tweede plaats is het mogelijk om het aangevulde verzoek te
beschouwen als een ‘nieuw’ verzoek. Deze mogelijkheid wordt vooral in de Duitse
literatuur verdedigd.51 De behandeling van een dergelijk aangevuld verzoek verloopt
op dezelfde wijze als een gewoon verzoek. Zo dient het aangezochte gerecht via een
kennisgeving als bedoeld in art. 7 lid 1 BewVo het verzoekende gerecht van de
ontvangst van dit ‘nieuwe’ verzoek op te hoogte te stellen. Deze gang van zaken heeft
als voordeel dat het verzoekende gerecht niet opnieuw een verzoek behoeft in te
dienen, wat met het oog op de eenvoud de voorkeur verdient. Of deze interpretatie
juist is, zal echter door het HvJ EG bepaald moeten worden.

Tot slot kan de uitvoering van een verzoek worden geweigerd indien door het
aangezochte gerecht om een deposito of een voorschot is verzocht en deze niet tijdig,
dat wil zeggen niet binnen zestig dagen nadat het aangezochte gerecht daarom heeft
verzocht, is gestort. Deze weigeringsgrond is alleen van belang indien om een deskun-
digenonderzoek wordt verzocht.

Opmerkelijk is dat in de Bewijsverordening een mogelijkheid ontbreekt om de uitvoe-
ring van een verzoek te weigeren op grond van strijd met de openbare orde. Evenmin
is het mogelijk om met een beroep op de openbare orde een verzoek dat inbreuk maakt
op de soevereiniteit of veiligheid van de aangezochte lidstaat tegen te houden. Een
dergelijke mogelijkheid is wel in art. 12 lid 1 onder b van het Haags Bewijsverdrag
opgenomen. De vraag rijst of een beroep op de nationale openbare orde toch niet
mogelijk is, ook al zwijgt de BewVo op dit punt.52 De Practice Guide bij de Bewijs-
verordening stelt dat strijd met de openbare orde geen grond kan zijn voor het aan-
gezochte gerecht om de uitvoering van een verzoek te weigeren.53 Mijns inziens
is dit terecht.54 Blijkens de considerans strekt de Bewijsverordening immers ertoe
om de samenwerking tussen de gerechten op het gebied van de bewijsverkrijging te

51 Zie Rauscher/Von Hein (2004), p. 967.
52 Deze vraag werd opgeworpen door de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht, Advies

betreffende het voorstel van wet van uitvoering van de BewVo, 7 maart 2003, p. 2-3. Dit advies
kan men raadplegen op www.justitie.nl. Daarbij wordt verwezen naar het arrest van de Hoge Raad
van 10 september 1999 (NJ 2001, 41, m.nt. PV). Daarin wordt in r.o. 3.13 overwogen dat de
toepassing van de openbare orde ook mogelijk is indien de verdragsregeling (i.c. Haags Rechtsvorde-
ringsverdrag 1954) niet in een openbare orde-toets voorziet.

53 Practice Guide, p. 16.
54 Zie o.a. ook Müller (2004), p. 109.
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vergemakkelijken, en in het bijzonder te vereenvoudigen en te bespoedigen. Met het
oog hierop dient te mogelijkheid om een onderzoekshandeling te weigeren te worden
beperkt tot strikt begrensde buitengewone gevallen.55 Het toepassen van de openbare
orde van de aangezochte lidstaat zou met deze doelstelling in strijd zijn. Immers, door
het toelaten van een openbare orde-toets wordt buiten de strikt begrensde gevallen
van art. 14 een extra grond tot weigering geïntroduceerd.

Mijns inziens volgt uit het ontbreken van een openbare orde-toets dat onder de
Bewijsverordening geen toetsing van het verzoek aan de hand van de nationale
openbare orde kan plaatsvinden.56 Het feit dat de regeling van de rechtstreekse bewijs-
verkrijging van art. 17 BewVo wel een toetsing aan de openbare orde toelaat en art.
14 niet, is mijns inziens te verklaren uit het feit dat deze vorm van bewijsverkrijging
door lidstaten minder geaccepteerd wordt en de lidstaten deze methode niet, zoals
onder de werking van het Bewijsverdrag, door het afleggen van een verklaring kunnen
uitsluiten.

Wel kan de verzoekende rechter mijns inziens het resultaat van een verzoek dat
in strijd met de vereisten van ‘fair trial’ is uitgevoerd, in het stadium van de bewijs-
waardering buiten toepassing laten.57 De bewijswaardering is immers een kwestie
die buiten het bereik van de BewVo valt, waarop de verzoekende rechter zijn eigen
(proces)recht toepast.

7.7 Rechtstreekse buitengerechtelijke bewijsverkrijging

In art. 17 is een regeling opgenomen voor de rechtstreekse buitengerechtelijke bewijs-
verkrijging door het verzoekende gerecht in een andere lidstaat. Deze regeling voorziet
er in dat rechterlijke ambtenaren of andere personen die overeenkomstig de wet van
de verzoekende lidstaat zijn aangewezen, in een andere lidstaat rechtstreeks bewijshan-
delingen kunnen verrichten. Ingevolge art. 17 is het dus bijv. mogelijk dat een Neder-
landse rechter in een andere lidstaat zelf een getuigenverhoor kan houden en daarvan
proces-verbaal opmaakt.

De Bewijsverordening verplicht de lidstaten om de rechtstreekse bewijsverkrijging
door rechterlijke ambtenaren of andere personen van het verzoekende gerecht op hun
grondgebied toe te staan. Op dit punt verschilt de Bewijsverordening van het Bewijs-
verdrag. Onder het Bewijsverdrag kunnen de lidstaten deze methode van bewijsverkrij-
ging door het afleggen van verklaringen beperken of zelfs uitsluiten. Aangezien deze
methode in veel lidstaten onbekend is, be¿nvloedt de Bewijsverordening daarmee
rechtstreeks het nationale bewijsrecht. Binnen het stelsel van de verordening moet

55 Zie nr. 1 en nr. 11 van de Considerans.
56 Zie over dit interpretatieprobleem Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht, p. 2-3. Zie

voorts Kamerstukken II 2002/03, 28 993, nr. 3 (MvT), p. 7.
57 HR 25 oktober 1991, NJ 1992, 6.
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het (vasthouden aan het) soevereiniteitsbeginsel van de lidstaten dus wijken voor een
verbeterde samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van de bewijsverkrijging.58

Een bewijshandeling wordt verricht door een rechterlijke ambtenaar of een andere
persoon, zoals een deskundige, die in overeenstemming met het recht van de lidstaat
van het verzoekende gerecht wordt aangewezen. Indien de Nederlandse rechter een
verzoek om rechtstreekse bewijsverkrijging wil doen, zal hij moeten aanwijzen wie
de bewijshandeling zal uitvoeren. In art. 12 lid 2 Uitvoeringswet bij de BewVo wordt
bepaald dat het verzoekende gerecht een rechterlijke ambtenaar met rechtspraak belast
of een andere persoon kan aanwijzen. Bij een ‘andere persoon’ kan gedacht worden
aan een onderzoeker in het kader van het enquêterecht op grond van art. 344-359
Boek 2 BW of aan medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming in proce-
dures betreffende minderjarigen.59

Het verzoekende gerecht past bij de uitvoering van het verzoek zijn eigen recht toe.
Dit heeft als voordeel dat de bewijsverkrijging en de bewijswaardering aan hetzelfde
recht zijn onderworpen. Bovendien vergroot dit de effectiviteit, nu de rechter die het
verzoek uitvoert, bekend is met de zaak en de daarbij toe te passen procedurevoor-
schriften. De regeling kent echter een belangrijke beperking waar het gaat om de
toepassing van eventueel noodzakelijke dwangmiddelen. Terwijl een rechter van het
aangezochte gerecht in de gevallen waarin hij het bewijsverzoek moet uitvoeren, indien
nodig, dwangmiddelen kan toepassen, geldt dit niet ten aanzien van de rechtstreekse
bewijsverkrijging. Ingevolge art. 17 lid 2 kan deze methode alleen worden toegepast
als de getuige bereid is vrijwillig aan het verhoor mee te werken.

Art. 17 lid 2 heeft tot doel om de rechtspositie van de getuige te beschermen.
Immers, in tegenstelling tot het verzoek van rechter tot rechter voorziet art. 17 niet
in de mogelijkheid om een verzoek tot uitvoering te weigeren ingeval de getuige een
beroep doet op een verschoningsrecht.60 Het verzoekende gerecht stelt de persoon
die zal worden gehoord ervan in kennis dat het verhoor vrijwillig is.

Het feit dat de toepassing van dwangmiddelen niet mogelijk is, neemt mijns inziens
niet weg dat de Nederlandse rechter ingeval van een getuigenverhoor sancties kan
verbinden aan een getuige die weigert mee te werken.61 Dit is vooral denkbaar ingeval
een in een andere lidstaat woonachtige partijgetuige moet worden gehoord. In dat
geval kan de Nederlandse rechter in het stadium van de bewijswaardering negatieve
consequenties daaruit trekken.62 Wordt vrijwillige medewerking geweigerd, dan moet
weer worden teruggevallen op het systeem waarbij met behulp van de buitenlandse
rechter het bewijsmateriaal kan worden verkregen.

58 Leipold (2003), p. 92; Freudenthal, NIPR 2002, p. 114. Zie ook Nota van de Raad nr. 8343/01
JUSTCIV 47, 4 mei 2001.

59 Zie MvT Uitvoeringswet Bewijsverordening, Kamerstukken II 2002/03, 28 993, nr. 3, p. 15.
60 Stadler (2002), p. 1301.
61 Zie ook Müller (2004), p. 116, 117.
62 Art. 164 lid 3 Rv.
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Het verzoek om rechtstreekse bewijsverkrijging moet met gebruikmaking van een
standaardformulier (formulier J) bij het centraal orgaan of een andere daartoe ingevolge
art. 3 lid 3 aan te wijzen bevoegde autoriteit van de aangezochte lidstaat worden
ingediend.63 Deze instantie controleert het verzoek en stelt de voorwaarden vast
waaronder de bewijsverrichting kan geschieden. Wat Nederland betreft, dient dit
verzoek te worden gericht aan de rechtbank te ’s-Gravenhage (art. 3 lid 2 Uitvoerings-
wet bij de Bewijsverordening).

Binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek deelt deze instantie het verzoekende
gerecht mee of het verzoek wordt aanvaard en de voorwaarden waaronder de onder-
zoekshandeling kan worden verricht. Weigering van een verzoek is ingevolge art. 17
lid 5 BewVo alleen mogelijk, indien het verzoek niet voldoet aan de formele vereisten
van de verordening. Hiervan is sprake indien het verzoek niet valt binnen de werkings-
sfeer van de verordening of indien het verzoek niet alle gegevens in de zin van art.
4 bevat. Voorts kan het centraal orgaan een verzoek weigeren indien de rechtstreekse
verkrijging van bewijs in strijd is met fundamentele beginselen van het nationale recht.

Gelet op de strekking van het Verdrag om de samenwerking tussen de lidstaten
bij de verkrijging van bewijs zoveel mogelijk te bevorderen, lijkt een restrictieve uitleg
van laatstgenoemde weigeringsgrond aangewezen.64 Eventueel kan door het stellen
van voorwaarden een situatie waarin mogelijk sprake is van een strijdigheid met de
openbare orde van de aangezochte lidstaat, worden weggenomen.

Tegen een afwijzende beslissing van de bevoegde autoriteit, de Rb ’s-Gravenhage,
staat hoger beroep open. Een afwijzende beslissing op grond van art. 17 lid 5 BewVo
wordt immers beschouwd als een beschikking in de zin van art. 358 Rv.65 Het hoger
beroep dient ingevolge art. 11 Uitvoeringswet bij de Bewijsverordening te worden
ingesteld binnen een termijn van vier weken te rekenen vanaf de dag van de beslissing.
Voor het instellen van cassatie geldt bij gebreke van een afwijkende regeling in de
uitvoeringswet in beginsel de algemene termijn zoals gesteld in art. 402 Rv, te weten
drie maanden vanaf de dag van de beslissing in hoger beroep. Verdedigd kan echter
worden om in dit geval de cassatietermijn ingevolge art. 402 lid 2 Rv te verkorten
tot 8 weken, nu de uitvoeringswet een verkorte termijn voor het instellen van hoger
beroep bevat en art. 402 lid 2 Rv stelt dat ingeval de beroepstermijn bij wet is verkort
de cassatietermijn kan worden gesteld op het dubbele van de verkorte appeltermijn.

63 Zie bijv. Rb. Amsterdam 22 september 2004, NIPR 2005, 266.
64 In de Duitse literatuur worden als voorbeeld genoemd het geval waarin de wet van de aangezochte

verdragsstaat een uitdrukkelijk verbod kent en de verzochte bewijshandeling daarmee in strijd is.
Voorts indien de wet van de aangezochte lidstaat de verzochte bewijshandeling niet kent, zoals bij
het kruisverhoor naar Engels recht of bij een afstammingsprocedure het gebruik van een DNA-analyse
(Stadler (2002), p. 1299, 1300).

65 Art. 11 Uitvoeringswet bij de BewVo.
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7.8 Kosten

Art. 18 BewVo geeft een regeling over de terugbetaling van de kosten die bij de
uitvoering van het rechtshulpverzoek optreden. Als hoofdregel geldt dat de terugbeta-
ling van de met de uitvoering van een rogatoire commissie verband houdende kosten
achterwege blijft. De uitvoeringskosten komen dus in beginsel voor rekening van de
aangezochte lidstaat. De BewVo staat slechts in twee gevallen een verzoek tot terug-
betaling toe, namelijk indien het gaat om vergoedingen die zijn betaald aan deskundi-
gen en tolken alsook kosten die veroorzaakt zijn door de verzochte bijzondere vorm
van uitvoering, waaronder het gebruik van moderne communicatiemiddelen. De
wetgeving van de verzoekende lidstaat bepaalt vervolgens wie verplicht is deze
bijzondere kosten te dragen.

Wat Nederland betreft, rijst de vraag of deze bijzondere kosten een deel van de
proceskosten vormen waarover de rechter op grond van art. 237 en art. 289 Rv
uitspraak doet. Art. 13 Uitvoeringswet bij de BewVo bepaalt in dit verband dat alleen
de kosten die naar Nederlands recht onder proceskosten vallen als proceskosten zijn
aan te merken. De Nederlandse rechter kan immers alleen proceskosten in een proces-
kostenveroordeling betrekken. Dit betekent dat nu de kosten voor het hanteren van
een bijzondere vorm of het gebruik van tolken naar Nederlands recht niet onder
proceskosten vallen, deze kosten niet ten laste van partijen kunnen worden gebracht.66

Ingevolge art. 13 lid 2 Uitvoeringswet draagt de griffier zorg voor de betaling
van de in art. 18 lid 2 BewVo genoemde kosten. Hij berekent deze kosten (– voorzover
zij tot de proceskosten behoren –) vervolgens, in afwachting van het eindvonnis, door
aan de meest gerede partij.67 Is een partij on- of minvermogend dan dient te worden
gehandeld conform art. 195, 199 lid 3 en 244 lid 1 Rv.

Bij ‘inkomende verzoeken’ bepaalt art. 10 van de uitvoeringswet dat de kosten van
de uitvoering van het verzoek voor rekening van de aangezochte lidstaat komen,
behoudens de kosten als bedoeld in art. 18 lid 2 BewVo. Voorts komen niet voor
rekening van de Staat de kosten die ingevolge artikel 9 lid 1 van de Uitvoeringswet
voor rekening van partijen komen. Het gaat hier om de kosten van oproeping van
een getuige en de getuigengelden. Deze kosten komen ten laste van de partij die door
het aangezochte gerecht als de voor de oproeping verantwoordelijke partij is aange-
merkt, mits de oproeping van de getuige ook plaatsvindt door deze partij. Doet deze
partij dit niet, dan dient de griffier van het aangezochte gerecht zelf voor de oproeping
te zorgen en komen de daarbij gemoeide kosten voor rekening van de Staat.

66 Kamerstukken II 2002/03, 28 993, nr. 3 (MvT), p. 7. Op p. 16 van de memorie van toelichting wordt
als ratio voor deze regeling aangevoerd dat partijen door het verrichten van bewijshandelingen in
het buitenland niet in een nadeligere positie moeten worden gebracht ten opzichte van het verrichten
van bewijshandelingen in Nederland. In IE-zaken kunnen kosten van bijv. het gebruik van tolken
en overige kosten echter wel voor rekening van de partijen komen (zie art. 1019h Rv).

67 Meestal zal dit de partij zijn die om een rogatoire commissie verzoekt. Zie Hof ’s-Hertogenbosch
3 mei 2005, NIPR 2005, 346.
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De vraag rijst of art. 10 van de Uitvoeringswet wel verenigbaar is met art. 18
BewVo. Immers, lid 2 van deze bepaling geeft een opsomming van de kosten die
aan partijen in rekening gebracht kunnen worden, en noemt niet de kosten van oproe-
ping van een getuige en de getuigengelden. Aan de ene kant is verdedigbaar dat het
verzoek ingevolge art. 10 BewVo in overeenstemming met het nationale recht van
de aangezochte lidstaat worden uitgevoerd. Naar Nederlands procesrecht dient de
belanghebbende partij de getuige op te roepen. Hij is dan ook degene die de kosten
van oproeping van de getuige en de overige kosten, zoals het getuigengeld, moet
dragen.68 Het feit dat deze partij zelf voor de betaling van de kosten moet zorgdragen
is een direct gevolg van het feit dat het verzoek naar het nationale recht wordt uitge-
voerd. En op het onderwerp kosten beoogt de Bewijsverordening niet in te grijpen
in het nationale bewijsrecht van de lidstaten. In deze zin is van onverenigbaarheid
tussen art. 10 Uitvoeringswet en art. 18 BewVo geen sprake. Aan de andere kant kan
gesteld worden dat de BewVo op dit punt niet duidelijk is.69 Moet art. 18 lid 2 niet
beschouwd worden als een limitatieve opsomming van kosten waarvan terugbetaling
kan worden verlangd? Bij gebreke van een toelichting bij de BewVo moet dit interpre-
tatieprobleem uiteindelijk door het HvJ EG worden beantwoord.

7.9 Verhouding met bilaterale verdragen

Over de verhouding tussen de Bewijsverordening en de tussen lidstaten geldende
bilaterale regelingen, geeft art. 21 lid 2 BewVo een regeling. Ingevolge deze bepaling
belet de Bewijsverordening twee of meer lidstaten niet om onderling overeenkomsten
of regelingen te handhaven of te sluiten om de bewijsverkrijging te vergemakkelijken,
mits die overeenkomsten of regelingen met de Bewijsverordening verenigbaar zijn.

Wat Nederland betreft, zijn er onder de werking van de Bewijsverordening drie
bilaterale verdragen relevant.70 Deze zijn achtereenvolgens het bilaterale verdrag
met het Verenigd Koninkrijk van 1932,71 het bilaterale verdrag met Oostenrijk tot
vereenvoudiging van het rechtsverkeer van 23 juli 1963,72 en het bilaterale verdrag
met Duitsland van 30 augustus 1962.73

68 Art. 170 Rv en art. 182 Rv (getuigengeld); zie, ingeval van verzoekschriftprocedures, art. 284 lid
1 jo. art. 170 Rv.

69 Kamerstukken II 2002/03, 28 993, nr. 3 (MvT), p. 12, 13.
70 De Verklaring tusschen Nederland en Polen betreffende wederzijdsche rechtsbijstand in burgerlijke

en handelszaken van 24 december 1931, Stb. 1932, 205 is op 13 maart 1963 buiten werking getreden.
71 Verdrag tussen Nederland en Groot-Brittannië, houdende bepalingen tot het vergemakkelijken van

het voeren van rechtsgedingen in burgerlijke of handelszaken, Londen, 31 mei 1932, Stb. 1933,
137.

72 Verdrag tussen Nederland en Oostenrijk tot vereenvoudiging van het rechtsverkeer, zoals dit is
geregeld bij het Haagse Verdrag van 1 maart 1954, Wenen, 23 juli 1964, Trb. 1964, 140, met
uitvoeringswet van 23 december 1964, Stb. 1964, 562.

73 Verdrag tussen Nederland en Duitsland ter verdere vereenvoudiging van het rechtsverkeer, zoals
geregeld bij het Haagse Verdrag van 1 maart 1954, ’s-Gravenhage, 30 augustus 1962, Trb. 1962,
108, met uitvoeringswet van 1 december 1963 (Stb. 1963, 545).
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Deze verdragen zullen naar het zich laat aanzien, niet langer meer van belang
zijn in het onderlinge rechtsverkeer tussen de lidstaten. Op ambtelijk niveau bestaat
consensus dat in de relatie tussen Nederland en de drie lidstaten uitsluitend de Bewijs-
verordening zal worden toegepast.74

7.10 Slotopmerkingen

Een belangrijke reden om tot deze verordening te komen was de grote behoefte om
verbetering en vereenvoudiging te bereiken in de samenwerking tussen de gerechten
op het gebied van de bewijsverkrijging. Deze vereenvoudiging en snellere samenwer-
king wordt gerealiseerd door de regeling van een rechtstreekse verzending van verzoe-
ken tussen de gerechten. De BewVo maakt het mogelijk dat de Nederlandse rechter
bijv. een rechter in Italië rechtstreeks kan verzoeken om te assisteren bij de vergaring
van bewijsmateriaal dat zich in Italië bevindt. Anders dan bij het Haags Bewijsverdrag
waarbij verzoeken steeds via centrale autoriteiten lopen, behoeft onder de verordening
de omweg via deze instantie niet meer te worden gevolgd. Het centrale orgaan treedt
bij de verzending slechts ondersteunend op. Ook van de andere vernieuwingen die
de Bewijsverordening ten opzichte van het Haags Bewijsverdrag biedt, mag een
positief effect ten aanzien van de eenvoud en de snelheid van de bewijsverkrijging
worden verwacht. Gedacht kan worden aan het gebruik van eenvoudige, uniforme
standaardformulieren en van moderne communicatietechnieken bij de verzending en
uitvoering van het verzoek, zoals videoconferencing.

De verordening geeft bovendien een belangrijke aanzet tot harmonisering van
het nationale procesrecht van de lidstaten ten aanzien van de wijze van bewijsverkrij-
ging. In het algemeen zijn daarbij twee systemen te onderscheiden: in de landen van
het Europese vasteland vindt verzameling van bewijs in het buitenland plaats met
inschakeling van een lokale rechter, in common-law landen rechtstreeks, dat wil zeggen
zonder tussenkomst van een lokale instanties. De BewVo verplicht lidstaten om de
rechtstreekse bewijsverkrijging door een rechter uit een andere lidstaat in beginsel
toe te staan. Zij kunnen deze mogelijkheid niet door het afleggen van een verklaring
uitsluiten. Daarmee grijpt de verordening direct in in het nationale procesrecht van
de lidstaten. Het uitgangspunt dat de bewijsverkrijging tot de exclusieve bevoegdheid
van de eigen rechter behoort, behoort in het intracommunautaire rechtsverkeer meer
en meer tot het verleden.

De vraag rijst echter of de Europese regeling, wat de harmonisatie betreft, ver
genoeg gaat. Een verzoek tot rechtstreekse bewijsgaring is nog steeds gebonden aan
beperkingen. Zo is deze methode alleen mogelijk indien hieraan vrijwillig en zonder
dwangmaatregelen wordt meegewerkt, en bestaat er een bevoegdheid om in bepaalde
gevallen een dergelijk verzoek te weigeren. Waar het eerste vereiste noodzakelijk is
uit een oogpunt van de bescherming van de belangen van de persoon op wie de

74 A. Blokland en F.R. Salomons, TCR 2003, p. 88.
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onderzoekshandeling betrekking heeft, vloeit het tweede vereiste mijns inziens voort
uit het vasthouden aan nationale soevereiniteitsoverwegingen. Om de samenwerking
tussen gerechten op het gebied van bewijsverkrijging te verbeteren, is een verdere
harmonisatie op dit punt noodzakelijk.75 Dit is mijns inziens nodig om het soevereini-
teitsbeginsel in de Europese Unie verder terug te dringen. Deze harmonisering zou
mijns inziens erin kunnen resulteren dat een verzoek om rechtstreekse bewijsverkrijging
niet langer aan weigeringsgronden kan worden gebonden.

De bepalingen in de verordening komen overeen met die van het Haagse Bewijs-
verdrag van 1970 en bij nauwkeurige lezing van beide regelingen, zijn enkele kantteke-
ningen bij de verordening te plaatsen. Zo voorziet de Bewijsverordening niet in de
erkenning van een verschoningsrecht of spreekverbod afkomstig uit de wetgeving
van een derde lidstaat. Een Duitse getuige die in Nederland wordt gehoord over een
in Italië lopende zaak, kan bijv. geen beroep doen op een verschoningsrecht of spreek-
verbod dat wel in het Duitse recht, maar niet in Nederland (waar de getuige wordt
gehoord) dan wel in Italië (waar de procedure loopt) in de wetgeving voorkomt. Waar
het Bewijsverdrag in beperkte mate voorziet in de erkenning van een dergelijk recht
of verbod, bepaalt de verordening daar in het geheel niets over.76 Dit is mijns inziens
teleurstellend. Het intracommunautaire rechtsverkeer is gebaat bij een adequate
bescherming van de getuige.

Een ander verschil is de taalregeling. Onder het Bewijsverdrag kunnen de verzoe-
ken in principe in de Franse of de Engelse taal worden gesteld met de mogelijkheid
van verdragsstaten om hierop een voorbehoud te maken (art. 4 lid 3 BewVo). Dit
is een efficiënte regel, waarmee vertalingen van het verzoek in de taal van de aange-
zochte staat kunnen worden voorkomen. Helaas bevat de Bewijsverordening deze
regel niet. Onder de BewVo is het alleen mogelijk om het bewijsverzoek in de taal
van de aangezochte lidstaat te stellen of in een andere door die lidstaat aangegeven
taal.

75 Zie ook Müller (2004), p. 121; B. Heâ, JZ 2001, p. 580.
76 Art. 11 lid 2 Haags Bewijsverdrag. Zie par. 6.7.4 en B.J. van het Kaar, NTER 2003, p. 290.





8 Samenvatting en conclusies

8.1 Inleiding

Deze studie heeft het IPR-bewijsrecht of het ‘Nederlands internationaal bewijsrecht’
tot onderwerp. In het IPR-bewijsrecht gaat het in principe om twee vragen. Ten eerste
de vraag welk recht toepasselijk is op bewijskwesties die zich in een internationale
civiele procedure bij de Nederlandse rechter voordoen. Hierbij kan het gaan om
bewijsvermoedens of om bewijskwesties zoals de bewijslastverdeling en de toelating
van bewijsmiddelen in een Nederlandse procedure. In een contractueel geschil bij
de Nederlandse rechter kan bijv. de vraag rijzen of getuigenbewijs toelaatbaar is indien
op de overeenkomst Frans recht toepasselijk is en dit recht voor het bewijs van
rechtshandelingen getuigenbewijs uitsluit. Welk recht is op de bovengenoemde bewijs-
kwesties toepasselijk? En aan de hand van welke conflictregel moet dit worden
bepaald? Een tweede vraag die in het IPR-bewijsrecht van belang is, heeft betrekking
op de (grensoverschrijdende) verkrijging van bewijs ten behoeve van een Nederlandse
civiele procedure. In een Nederlandse procedure kan bijv. een partij een verzoek
instellen tot het horen van een getuige die in Frankrijk woonachtig is. In dat geval
bevindt het bewijs zich in een ander land dan waar de procedure wordt gevoerd. Hoe
kan dit bewijs worden verkregen? Op het terrein van de internationale bewijsverkrij-
ging bestaan enige internationale regelingen. Deze regelingen voorzien in een systeem
van rechtshulp waarlangs rechterlijke verzoeken om bewijshulp kunnen worden
doorgeleid. In deze studie zal de vraag aan bod komen welke regelingen op dit terrein
gelden. Voorts zal besproken worden hoe de procedure tot verzending en uitvoering
van rechtshulpverzoeken in deze regelingen verloopt en hoe de verschillende regelingen
zich tot elkaar verhouden. Een andere vraag die tot de (grensoverschrijdende) bewijs-
garing behoort, is de vraag of de Nederlandse rechter internationale bevoegdheid
toekomt om kennis te nemen van een voorlopige maatregel waarmee voorafgaand
aan een in het buitenland aanhangig te maken bodemgeding bewijs kan worden
vergaard. Een voorbeeld van een dergelijke maatregel is het voorlopig getuigenverhoor
(art. 186-193 Rv). Het komt in de praktijk vaak voor dat een partij voorafgaand aan
een in het buitenland aanhangig te maken bodemprocedure een getuige in Nederland
wil horen. De vraag rijst dan naar de internationale bevoegdheid van de Nederlandse
rechter. Kan de Nederlandse rechter zich bevoegd verklaren om kennis te nemen van
een dergelijk door een partij ingesteld verzoek tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor?

In deze studie worden beide vragen van IPR-bewijsrecht behandeld. Zo krijgt de
eerste vraag naar het toepasselijke recht op bewijskwesties behandeling in hoofdstuk 2
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tot en met 4. In Nederland wordt de ordinatoria-decisoria litis-leer als aanknopings-
standpunt gehanteerd. In deze aanknopingsleer wordt een onderscheid gemaakt tussen
formeel en materieel bewijsrecht en elk van beide categorieën onderworpen aan een
verschillend rechtsstelsel. De tweede vraag over de internationale bewijsverkrijging
komt aan de orde in hoofdstuk 5, 6 en 7. Daarbij zal in hoofdstuk 5 worden ingegaan
op de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen
van een voorlopige bewijsverrichting. Dit onderwerp is voornamelijk van belang in
het geval partijen voorafgaand aan een buitenlandse bodemprocedure in Nederland
met gebruik van een voorlopige procedure (zoals het voorlopig getuigenverhoor) bewijs
willen verkrijgen. Hoofdstukken 6 en 7 staan in het teken van de internationale
regelingen die bestaan op het terrein van de (grensoverschrijdende) bewijsverkrijging.
Deze regelingen zijn van belang indien de Nederlandse rechter besluit om een buiten-
landse rechter via een rechtshulpverzoek te vragen om een bepaalde onderzoekshande-
ling, zoals het horen van een getuige, in zijn rechtsgebied te verrichten. Aan twee
regelingen zal aandacht worden besteed. Dit zijn het Haags Bewijsverdrag en de
Europese Bewijsverordening.

8.2 De verschillende aanknopingsstandpunten

Welk recht is van toepassing op bewijsrechtelijke kwesties, zoals bewijsvermoedens
of de bewijslastverdeling? En aan de hand van welke conflictregels of aanknopings-
standpunten wordt het toepasselijke bewijsrecht bepaald? Deze twee vragen komen
aan bod in hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 4. In hoofdstuk 2 komen de verschillende
aanknopingsvoorstellen ter bepaling van het toepasselijke recht aan bod. De literatuur
maakt daarbij een onderscheid tussen ‘traditionele’ en ‘moderne’ aanknopingsstandpun-
ten. De belangrijkste ‘traditionele’ theorieën betreffen de leer van het primaat van
de lex fori (par. 2.2.1) en de ordinatoria-decisoria litis-leer (par. 2.2.3). In de leer van
het primaat van de lex fori geldt in principe het forumrecht voor de verschillende
bewijsvragen. De rechter past dus steeds zijn eigen bewijsrecht toe, ongeacht of de
procedure een internationaal element heeft en ongeacht of een bewijskwestie nauw
samenhangt met de materiële rechtsverhouding van partijen. Slechts in bepaalde
gevallen (zoals bij de bewijslastverdeling) wordt binnen deze aanknopingsleer een
uitzondering gemaakt op het uitgangspunt dat de lex fori toepasselijk is op bewijskwes-
ties, en wordt de toepassing van de lex causae verdedigd.

De ordinatoria-decisoria litis-leer, ook wel het onderscheid formeel/materieel
bewijsrecht genoemd, gaat van een ander uitgangspunt uit. In deze leer wordt ter
bepaling van het toepasselijke recht op bewijskwesties aangeknoopt aan de invloed
die bewijskwesties hebben op de eindbeslissing van de rechter. Heeft een bewijskwestie
geen invloed op de einduitkomst van het geschil, dan is er sprake van een formele
bewijsvraag, waarop de lex fori toepasselijk is. Heeft een bewijskwestie wel daarop
invloed, dan gaat het om een materieelrechtelijke bewijsvraag waarop de lex causae
van toepassing is. Aldus ontstaat een onderscheid tussen vragen van formeel en vragen
van materieel bewijsrecht. Bij het formele bewijsrecht gaat het dan om formele
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bewijskwesties, bijv. over de wijze waarop het bewijs in de procedure wordt gebracht
en door de rechter wordt aangewend. Bij het materiële bewijsrecht gaat het om
bewijskwesties die de subjectieve rechten van partijen begrenzen, zoals de bewijslast,
de toelaatbaarheid van bewijsmiddelen, en de vermoedens.

De Nederlandse rechtspraktijk zoals dit uit de literatuur en rechtspraak is af te
leiden, gaat in algemene zin uit van de ordinatoria-decisoria litis-leer (par. 2.2.4). Deze
aanknoping vindt men niet terug in andere IPR-stelsels, zoals die van Frankrijk en
Duitsland (par. 2.2.2, 3.2.4). Deze stelsels gaan uit van de toepassing van de lex fori
op bewijskwesties, en maken slechts in beperkte gevallen (bewijslast, bewijsvermoe-
dens) hierop een uitzondering.

Tegen de ‘traditionele’ aanknopingsstandpunten hebben zich in de loop van de
tijd nieuwe aanknopingsvoorstellen gevormd, in de Duitse literatuur ook wel met de
noemer ‘Moderne School’ aangeduid (par. 2.3). Deze aanknopingsvoorstellen hebben
een gemeenschappelijke achtergrond, in die zin dat zij de keuze van de aanknopings-
factor niet langer bepalen aan de hand van de aard van een bewijskwestie (processueel
of materieelrechtelijk). De aanknopingsfactor wordt bepaald aan de hand van een
onderzoek naar de inhoud en strekking van het materiële bewijsrecht en aan de hand
van een afweging van een aantal belangen. Door de aanknopingsfactor via een derge-
lijk onderzoek te kiezen, vormt de aanknopingsfactor als het ware de grootste gemene
deler van alle bewijskwesties. De aanknopingsfactor zou volgens deze voorstellen
bijzonder geschikt zijn om het toepasselijke recht te bepalen. Andere ‘moderne’
voorstellen zien af van de opstelling van een algemene regel. Zij bepalen het toepasse-
lijke bewijsrecht per bewijsvraag en wel aan de hand van een afweging van belangen
die aan het (IPR-)bewijsrecht ten grondslag liggen.

In par. 2.3 worden een aantal ‘moderne’ aanknopingsvoorstellen besproken.
Achtereenvolgens zijn dit de leer van Batiffol (par. 2.3.2), de ‘ Erie-doctrine’ (par.
2.3.3), de theorie van Coester-Waltjen (par. 2.3.4), en de voorstellen van Sluyters en
Jessurun d’Oliveira (par. 2.3.5). In de theorie van Coester-Waltjen wordt de mate van
invloed die bewijskwesties hebben op de procedurele waarheidsvinding en/of de
processuele partijautonomie als aanknopingsfactor gebruikt, terwijl bij de aanknopings-
theorie van d’Oliveira een centrale plaats toekomt aan het doel en de strekking van
afzonderlijke bewijsvragen en de afweging van bij het (IPR-)bewijsrecht behorende
belangen of waardeoordelen. Bij de bespreking van deze aanknopingstheorieën heb
ik om uiteenlopende redenen aangegeven waarom deze theorieën naar mijn mening
geen navolging verdienen.

8.3 Aanknoping van bewijskwesties en eigen opvatting

In het Nederlandse IPR wordt de ordinatoria-decisoria litis-leer gehuldigd. Naar mijn
mening moet aan deze aanknopingsleer worden vastgehouden. Deze aanknopingsleer
gaat uit van de invloed die bewijskwesties hebben op de eindbeslissing van de rechter.
Naar mijn mening is dit een geschikt criterium om gebruikt te worden bij het bepalen
van het op bewijskwesties toepasselijke recht. Kenmerkend aan het bewijsrecht is
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dat het een hybride karakter heeft. Er bestaan zowel formele als materiële kanten.
Zo zijn er bewijskwesties met een duidelijk materieel karakter. Zij stellen een begren-
zing aan de subjectieve rechten van partijen en concretiseren zo het materiële recht.
Juist omdat deze bewijskwesties, zoals bewijsvermoedens en de bewijslastverdeling,
invloed hebben op de rechtsverhouding van partijen en op de uitkomst van het geschil,
moeten zij in het IPR onderworpen worden aan de lex causae. Daartegenover zijn
er bewijsvragen die een meer formeel karakter dragen. Deze bewijskwesties zijn
processueel van aard en hebben geen invloed op de beslissing van de rechter. Hierop
kan zonder bezwaar de lex fori worden toegepast. De ordinatoria-decisoria litis-leer
houdt rekening met het hybride karakter van het bewijsrecht. Het maakt een onder-
scheid tussen materieel en formeel bewijsrecht en onderwerpt beide categorieën aan
een verschillend rechtsstelsel. Voorts komt het onderscheid formeel/materieel bewijs-
recht tegemoet aan het streven naar een zo groot mogelijke rechtszekerheid. Het is
van belang dat de bewijsregels die invloed hebben op de rechterlijke beslissing en
de materiële rechten van partijen, als onderdeel van de lex causae worden toegepast.
De omstandigheid dat partijen dit recht van meet af aan kennen en hiermee rekening
kunnen houden, vergemakkelijkt de mogelijkheid om in internationale gevallen hun
materiële rechten te effectueren.

In hoofdstuk 3 wordt vervolgens onderzocht tot welke twee categorieën, formeel of
materieel bewijsrecht, de verschillende bewijskwesties resp. bepalingen van Nederlands
bewijsrecht (art. 149-207 Rv) behoren. Hierbij vormt de ordinatoria-decisoria litis-leer
het uitgangspunt. Tot het materieel bewijsrecht behoren de volgende bewijskwesties:
het bewijsthema, de bewijslastverdeling (art. 150 Rv), de bewijsvermoedens, de
bewijstoelating (art. 152 lid 1 Rv) en bewijskracht van bewijsmiddelen en de bewijs-
overeenkomst (art. 153 Rv). Tot het formeel bewijsrecht behoren de volgende bewijs-
kwesties: de bewijsomvang, de bewijswaardering (art. 152 lid 2 Rv), de openlegging
van boeken, bescheiden en geschriften (art. 162 Rv), de exhibitieplicht (art. 843a Rv),
de algemene getuigplicht (art. 165 lid 1 Rv) en de voorlopige bewijsverrichtingen
(art. 186 e.v. Rv, art. 202 e.v. Rv). Voorts vallen hieronder bewijskwesties die samen-
hangen met de formele wijze waarop het bewijs in de procedure moet worden geleverd
en door de rechter wordt vastgelegd.

Bij een aantal bewijskwesties werkt de ordinatoria-decisoria litis-leer echter niet
goed. Te denken valt aan het leerstuk van het schriftelijk bewijs (par. 3.3) en het
onrechtmatig verkregen bewijs (par. 3.2.7). Bij het schriftelijk bewijs en meer in het
bijzonder de bewijskracht van akten speelt het vertrouwen van partijen in het lokale
recht van het land waar de akte is opgemaakt, een grote rol. Hier ligt het naar mijn
mening meer voor de hand om in plaats van de lex causae de lex loci actus toe te
passen. De authentieke akte neemt hierbij een bijzondere plaats in. Gelet op de
rechtsgevolgen die aan een authentieke akte zijn verbonden (dwingende bewijskracht),
is het naar mijn mening passend om bij het bepalen van de bewijskracht van een
buitenlandse akte een voorzichtige benadering toe te passen. Een buitenlandse akte
kan in het Nederlandse rechtsverkeer alleen bindende bewijskracht hebben, indien
deze voldoet aan de eisen zoals die zijn neergelegd in art. 156 lid 2 Rv. Bij het
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onrechtmatig verkregen bewijs gaat het om een leerstuk sui generis, waarop de
ordinatoria-decisoria litis-leer niet kan worden toegepast. De omstandigheid dat het
onrechtmatig verkregen bewijs uiteenvalt in twee elementen (onrechtmatigheid van
de verkrijging en bewijstoelating), leidt ertoe dat deze bewijskwestie zich niet eenvou-
dig onder het onderscheid formeel/materieel bewijsrecht laat brengen. De onrechtmatig-
heid van de verkrijging zal naar mijn mening moeten worden bepaald door het recht
dat van toepassing is op de onrechtmatige daad. Op de vraag of onrechtmatig verkre-
gen bewijs in een Nederlandse procedure toelaatbaar is, is een vraag van bewijstoela-
ting. Op deze vraag is ingevolge de ordinatoria-decisoria litis-leer de lex causae
toepasselijk.

8.4 Enkele bijzondere conflictregels van IPR-bewijsrecht

In hoofdstuk 4 wordt enige aandacht besteed aan ‘specifieke’ conflictregels op het
terrein van het IPR-bewijsrecht. Deze conflictregels zijn ‘specifiek’, omdat zij in hun
reikwijdte zijn beperkt tot de rechtsaanwijzing van enkele bewijskwesties. Drie
conflictregels komen in dit hoofdstuk aan bod. Op het gebied van contractuele verbin-
tenissen wordt ingegaan op het Europese Verdrag inzake het recht dat van toepassing
is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO). Artikel 14 van dit verdrag geeft een
bepaling voor bewijskwesties (par. 4.2). De tweede conflictregel die in dit hoofd-
stuk centraal staat, heeft betrekking op niet-contractuele verbintenissen, zoals verbinte-
nissen uit onrechtmatige daad. Op dit terrein is de Verordening betreffende het recht
dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II) van 11 juli 2007
van belang. De verordening bevat in art. 22 een conflictregel over bewijskwesties.
Deze conflictregel wordt in par. 4.3 besproken. Tot slot wordt in par. 4.4 art. 15 van
het Voorontwerp Algemene Bepalingen onder de loep genomen. Deze laatste bepaling
geldt in beginsel voor alle privaatrechtelijke rechtsfeiten en rechtsverhoudingen. Het
belang van art. 15 Voorontwerp wordt door het EVO of de verordening Rome II
beperkt, in die zin dat wanneer het om een rechtsverhouding gaat die valt binnen het
materiële toepassingsgebied van het verdrag resp. de verordening, de regeling van
het verdrag resp. van de verordening voorgaat.

De drie conflictregels hebben alle gemeen dat zij de bewijslastverdeling en de bewijs-
vermoedens aanknopen aan de lex causae. Deze conflictregels lopen daarmee in de
pas met het Nederlandse IPR. Beide bewijskwesties behoren immers volgens de
ordinatoria-decisoria litis-leer tot het materieel bewijsrecht waarop de lex causae
toepasselijk is.

Art. 14 EVO resp. art. 17 Voorstel Rome I en art. 22 verordening Rome II bevatten
voorts een regeling over de toelating van bewijsmiddelen. Volgens deze twee bepalin-
gen is op de bewijstoelating in beginsel de lex fori toepasselijk. Beide bepalingen
laten echter toe dat partijen gebruik kunnen maken van bewijsmiddelen uit andere
rechtsstelsels. Voor de vraag welke rechtsstelsels dit zijn, verwijzen de bepalingen
naar het vormstatuut. Dit vormstatuut bestaat, ingeval van art. 14 EVO, uit het recht
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dat de rechtshandeling zelf beheerst (lex causae) en het recht van het land waar de
rechtshandeling is aangegaan (lex loci actus). Deze regel stuit mijns inziens op bezwa-
ren. Een bezwaar is dat de koppeling met het vormstatuut een ‘opeenstapeling’ van
toepasselijke rechtsstelsels tot gevolg heeft. Dit kan leiden tot ondoorzichtigheid en
daarmee tot een vermindering van de rechtszekerheid. Voor partijen is immers niet
goed in te zien welk recht uiteindelijk van toepassing is. Met het oog op dit bezwaar,
zou naar mijn mening de koppeling aan het vormstatuut in deze bepalingen achterwege
moeten blijven. Het belang van rechtszekerheid vergt dat op de bewijstoelating slechts
één rechtsstelsel toepasselijk moet zijn. Dit zou naar mijn mening de lex causae moeten
zijn (par. 4.2.4, par. 4.2.7).

8.5 De bevoegdheid van de Nederlandse rechter en (voorlopige) bewijsverkrij-
ging

Als het bewijs zich in het buitenland bevindt en in Nederland een civiele procedure
(binnenkort) aanhangig is, zijn er een aantal mogelijkheden om het bewijs in het
buitenland te verkrijgen. Eén mogelijkheid betreft de verkrijging van het bewijs via
een rogatoire commissie, het verzoek om bewijshulp van de Nederlandse rechter
gericht tot de buitenlandse rechter. Deze wijze van bewijsverkrijging staat in hoofd-
stuk 6 en 7 centraal. Een andere mogelijkheid is om voorafgaand aan of tijdens de
bodemprocedure met behulp van een voorlopige procedure bewijs te verkrijgen in
het land waar het bewijs zich bevindt. Hoofdstuk 5 staat in het teken van deze vorm
van bewijsverkrijging. Ingeval een partij voorafgaand aan een buitenlandse procedure
in Nederland een getuige (voorlopig) wil horen, rijst de vraag of de Nederlandse
rechter internationaal bevoegd is om van een verzoek tot het houden van een voor-
lopige bewijsverrichting (zoals een voorlopig getuigenverhoor) kennis te nemen.

Voor de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter zijn twee regelin-
gen met name van belang: de EEX-Verordening (EEX-Vo) en de commune rechts-
machtregeling, zoals neergelegd in art. 1-14 Rv. Bij de bespreking van de internationa-
le bevoegdheid van de Nederlandse rechter is de bevoegdheidsregeling van de EEX-Vo
als uitgangspunt genomen. Komt de Nederlandse rechter op basis van de EEX-Vo
bevoegdheid toe om voorafgaand aan de bodemprocedure een voorlopig getuigenver-
hoor te houden? De EEX-Vo bevat een bevoegdheidsregel die voor voorlopige bewijs-
verrichtingen van belang is. Zo kan de Nederlandse rechter ingevolge art. 31 EEX-Vo
de in zijn wetgeving voorziene voorlopige of bewarende maatregelen treffen, waarbij
het niet uitmaakt of hij op basis van de EEX-Vo rechtsmacht heeft om van het bodem-
geschil kennis te nemen. Om als ‘voorlopige of bewarende maatregel’ in de zin van
art. 31 EEX-Vo gekwalificeerd te worden, moet de voorlopige maatregel een duidelijk
bewarende strekking hebben (par. 5.3.2).1 Voorts moet art. 31 EEX-Vo worden gezien

1 HvJ EG 26 maart 1992, zaak C-261/90, Jur. 1992, p. I-2149, NJ 1996, 315, NILR 1993, 499, m.nt.
P. Vlas, Reichert II.
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als een ‘restbepaling’ voor het nemen van voorlopige maatregelen.2 De rechter die
op basis van art. 2 en 5-23 EEX-Vo bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te
nemen, is ook bevoegd tot het nemen van voorlopige maatregelen, zonder dat deze
bevoegdheid afhankelijk is gesteld van het vervuld zijn van nadere voorwaarden.3

Alleen in de ‘restsituatie’ waarin er geen rechtsmacht bestaat op basis van art. 2 en
5-23 EEX-Vo kan de rechter bevoegdheid ontlenen aan art. 31 EEX-Vo in combinatie
met de regels van relatieve competentie.

Een interessante vraag die bij de toepassing van art. 31 EEX-Vo rijst, is of een
Nederlandse voorlopige bewijsverrichting onder het begrip voorlopige of bewarende
maatregelen valt. Het Hof van Justitie heeft zich in een prejudiciële beslissing van
28 april 2005 (C-104/03, St. Paul Dairy/Unibel) wat betreft het voorlopig getuigenver-
hoor hierover uitgelaten (par. 5.4).4 Dit arrest is gewezen onder de werking van art.
24 EEX-Verdrag, maar behoudt zijn betekenis onder art. 31 EEX-Vo. Het Hof heeft
in dit arrest beslist dat een voorlopig getuigenverhoor niet onder art. 24 EEX-Verdrag
valt, indien de procedure uitsluitend tot doel heeft om de aanvrager daarvan in staat
te stellen om de opportuniteit van zijn vordering te beoordelen. Volgens het Hof
voldoet een dergelijke maatregel niet aan de doelstelling die aan art. 24 EEX-Verdrag
ten grondslag ligt, namelijk het handhaven van een feitelijke of juridische situatie
in afwachting van een uitspraak in de bodemprocedure. Van een voorlopige of be-
warende maatregel in de betekenis van art. 24 EEX-Verdrag resp. art. 31 EEX-Vo
kan in dat geval geen sprake zijn, met als gevolg dat de Nederlandse rechter deze
bepaling niet als bevoegdheidsbasis kan gebruiken. Deze conclusie gaat naar mijn
mening ook op voor de overige voorlopige bewijsverrichtingen, zoals het voorlopig
deskundigenonderzoek en de voorlopige plaatsopneming (art. 202-207 Rv), voor zover
deze voorlopige voorzieningen primair tot doel hebben om de risico’s en proceskansen
van de verzoeker af te dekken.

Dit arrest laat een belangrijke vraag open. Wat bijv. te doen als een voorlopig
getuigenverhoor wel een conservatoir oogmerk heeft en uitsluitend tot doel heeft om
bewijs veilig te stellen dat anders verloren dreigt te gaan? Is er in dat geval wel sprake
van een voorlopige maatregel in de zin van art. 31 EEX-Vo? Het arrest laat deze
situatie open. In de literatuur bestaan hierover verschillende opvattingen. Naar mijn
mening moet deze vraag ontkennend worden beantwoord. Zelfs indien het voorlopig
getuigenverhoor (of het voorlopig deskundigenonderzoek en de voorlopige plaatsopne-
ming) in het concrete geval een bewarende strekking heeft, kan niet worden gezegd
dat het getuigenverhoor ook voorlopig is. Het gemis aan voorlopigheid leidt naar mijn

2 HvJ EG 27 april 1999, zaak C-99/96, Jur. 1999, p. I-2277, NJ 2001, 90 m.nt. PV, Mietz; HvJ EG
17 november 1998, zaak C-391/95, Jur. 1998, p. I-7091, NJ 1999, 339 m.nt. PV, Van Uden/Deco-
Line.

3 In het Mietz-arrest (HvJ EG 27 april 1999, zaak C-99/96, Jur. 1999, p. I-2277, NJ 2001, 90 m.nt.
PV, Mietz) is door het Hof van Justitie geoordeeld dat art. 18 EEX-Verdrag (vgl. art. 24 EEX-Vo,
stilzwijgende forumkeuze) als bevoegdheidsbasis niet voldoende is om zonder nadere voorwaarden
voorlopige maatregelen te nemen.

4 HvJ EG 28 april 2005, zaak 104/03, Jur. 2005, p. I-3481, NJ 2006, 636 m.nt. P. Vlas, St. Paul Dairy/
Unibel.
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mening tot een diskwalificatie van deze procedure als ‘voorlopige of bewarende
maatregel’ in de zin van art. 31 EEX-Vo (par. 5.5).

Het voorgaande laat echter onverlet dat de Nederlandse rechter wel van een
verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor kan kennisnemen, indien
hij op basis van art. 2 en 5-23 EEX-Vo bevoegd is. In het laatste geval ontleent de
Nederlandse rechter aan zijn bevoegdheid om van het bodemgeding kennis te nemen,
de bevoegdheid om voorlopige maatregelen te treffen. Bij de uitoefening van de
bevoegdheid op basis van art. 2 en 5-23 EEX-Vo is de rechter niet gebonden aan enige
voorwaarde. Dit brengt naar mijn mening mee dat de rechter die op basis van art. 2
en 5-23 EEX-Vo bevoegd is, bij zijn bevoegdheidsoordeel geen rekening behoeft te
houden met de voorwaarden zoals die zijn neergelegd in de St. Paul Dairy/Unibel-
uitspraak (par. 5.5).

Naar aanleiding van het St. Paul Dairy-arrest rijst nog een interessante vraag. Het
gebruik van een voorlopige bewijsverrichting ten behoeve van een procedure in het
buitenland is een vorm van (grensoverschrijdende) bewijsverkrijging. Op het terrein
van de (internationale) bewijsverkrijging gelden andere regelingen, zoals de Europese
Bewijsverordening. Wanneer moet men dan de Europese Bewijsverordening toepassen
en in welk geval is sprake van samenloop tussen de EEX-Vo en deze regeling? Naar
mijn mening is van samenloop sprake indien een bodemprocedure reeds aanhangig
is, en het bewijs zich bevindt in een andere lidstaat. Een voorbeeld is het geval waarin
in België een bodemprocedure aanhangig is en in Nederland een getuige woonachtig
is. In deze situatie is de weg van de Bewijsverordening naar mijn mening exclusief
toepasselijk. Dit betekent dat het bewijs in een andere lidstaat (in casu) Nederland
alleen kan worden vergaard via een rogatoire commissie (zoals mogelijk onder de
Bewijsverordening) en met inschakeling van de Belgische (bodem)rechter. Partijen
kunnen dan niet meer via de weg van art. 31 EEX-Vo bij de Nederlandse rechter om
een voorlopig getuigenverhoor verzoeken en via deze weg het bewijs verkrijgen buiten
de Belgische rechter om. De Nederlandse rechter zou in een dergelijk geval het
verzoek om een voorlopig getuigenverhoor moeten afwijzen (par. 5.5).

8.6 Het Haags Bewijsverdrag en de Europese Bewijsverordening

Hoofdstuk 6 en 7 hebben betrekking op de verkrijging van het bewijs via een rogatoire
commissie, ofwel het verzoek om bewijshulp van de Nederlandse rechter gericht tot
de buitenlandse rechter. Welke regelingen gelden er op dit terrein?

Op het terrein van de grensoverschrijdende bewijsverkrijging bestaan een aantal
internationale regelingen die voor Nederland relevant zijn en die voorzien in een
systeem van rechtshulp waarlangs verzoeken om bewijshulp kunnen worden doorgeleid.
Twee regelingen zijn voor Nederland met name van belang en komen aan bod: het
Haags Bewijsverdrag en de Europese Bewijsverordening. Het Haags Bewijsverdrag
(hierna ook: Bewijsverdrag) is op 18 maart 1970 totstandgekomen. Het Verdrag vormt
een herziening van de Haagse Rechtsvorderingsverdragen van 1905 en 1954, die ook
een hoofdstuk over de bewijsverkrijging bevatten. Het Bewijsverdrag heeft twee
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doelen: enerzijds het versnellen en vereenvoudigen van de uitvoering van rogatoire
commissies in vergelijking tot eerdere rechtshulpregelingen, en anderzijds het uitbrei-
den van de methoden tot opneming van bewijs in het buitenland. Het Haags Bewijsver-
drag is een ‘mondiaal’ verdrag waarbij drieënveertig verdragsstaten partij zijn. Voor
Nederland is dit verdrag in werking getreden op 7 juni 1981 (par. 6.1). De Europese
Bewijsverordening (hierna ook: BewVo) is op 1 januari 2004 in werking getreden.
In de verhoudingen tussen de lidstaten vervangt de Bewijsverordening de regeling
van het Haags Bewijsverdrag. De verordening sluit nauw aan bij de opzet en inhoud
van het verdrag. Een belangrijk verschil met het Haags Bewijsverdrag is dat onder
de Bewijsverordening het Hof van Justitie bevoegd is om uitspraak te doen over de
interpretatie van de verordening (par. 7.1).

Zowel het Haags Bewijsverdrag als de Europese Bewijsverordening zijn ingevolge
art. 1 van beide regelingen toepasselijk in burgerlijke en handelszaken, zoals faillisse-
mentszaken, arbeidszaken en verzekeringszaken. Dit geldt ook voor zaken van per-
sonen- en familierecht. Verdragsstaten zijn echter vrij om in hun onderlinge verhouding
het Bewijsverdrag toe te passen op onderwerpen die strikt genomen buiten het mate-
riële toepassingsgebied van het Verdrag vallen (zoals fiscale zaken). Voor de Bewijs-
verordening geeft de Practice Guide aan dat het begrip ‘burgerlijke of handelszaken’
autonoom moet worden uitgelegd, en dat de verordening onder meer toepasselijk is
in zaken van personen- en familierecht, faillissementszaken, en arbeidsgeschillen. Om
het Bewijsverdrag resp. de Bewijsverordening toepasselijk te laten zijn, moet het
verzoek voorts afkomstig zijn van een ‘rechterlijke autoriteit’ in het kader van een
‘gerechtelijke procedure’ en betrekking hebben op een ‘onderzoekshandeling’ (par.
6.2 resp. 7.2). Het Bewijsverdrag is verder toepasselijk indien het verzoek om rechts-
hulp het verrichten van een ‘andere gerechtelijke handeling’ betreft.

Hoe verloopt de procedure tot verzending en uitvoering van verzoeken tot het verrich-
ten van onderzoekshandelingen ingevolge het Bewijsverdrag resp. de Bewijsverorde-
ning? In het Bewijsverdrag is de procedure tot verzending neergelegd in art. 2.
Ingevolge deze bepaling geschiedt de overmaking van het verzoek met behulp van
een centrale autoriteit in de aangezochte verdragsstaat. De Nederlandse rechter moet
het verzoek dus toezenden aan de centrale autoriteit die door elke verdragsstaat als
zodanig wordt aangewezen. In Nederland is dit de Rechtbank te ’s-Gravenhage. De
centrale autoriteit is belast met de toetsing van het verzoek aan de formele vereisten
van het Bewijsverdrag, en met de doorzending van het verzoek naar de rechterlijke
autoriteit die met de uitvoering is belast (in Nederland de rechtbank). Na uitvoering
zendt de centrale autoriteit de stukken van uitvoering terug naar de rechter van wie
het verzoek uitgaat. Voor de Bewijsverordening bepaalt art. 2 BewVo dat een bewijs-
verzoek rechtstreeks door het verzoekende gerecht aan het bevoegde gerecht in een
andere lidstaat kan worden toegezonden. Dit aangezochte gerecht moet vervolgens
voor de uitvoering van het verzoek zorgdragen. Daarmee verschilt de constructie van
de verordening met die van het verdrag (par. 6.3 resp. 7.3).

De rogatoire commissie moet voldoen aan de vereisten zoals die zijn neergelegd
in het Haags Bewijsverdrag resp. in de Bewijsverordening. Een belangrijk vereiste
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is dat de rogatoire commissie in de juiste taal is opgesteld. Het verdrag laat daarbij
de keuze tussen de taal van de aangezochte verdragsstaat, de Franse taal en de Engelse
taal (mits de aangezochte verdragsstaat geen voorbehoud heeft gemaakt) en in elke
andere taal die een verdragsstaat heeft aangegeven te aanvaarden (art. 4 Bewijsver-
drag). De verordening volstaat met de keuze tussen de taal van de aangezochte lidstaat
of in een andere door de (aangezochte) lidstaat aanvaarde taal (art. 5 BewVo) (par.
6.5 resp. 7.4).

Over de wijze van verzending, geldt dat onder de verordening gebruik kan worden
gemaakt van standaardformulieren. Deze standaardformulieren zijn bestemd voor de
verzending van een bewijsverzoek als voor de communicatie tussen de gerechten
ingevolge de verordening. Voorts kan de verzending van het verzoek langs elke
passende weg plaatsvinden, zoals fax en e-mail, mits de wijze van verzending geen
invloed heeft op de inhoud van het stuk en de informatie daarin goed leesbaar blijft
(art. 6 BewVo) (par. 7.4).

In beide regelingen geldt dat de uitvoering moet plaatsvinden in overeenstemming
met het recht van de aangezochte staat. Het verzoekende gerecht kan echter om de
toepassing van een bijzondere vorm verzoeken. Voorts kunnen partijen en/of vertegen-
woordigers van het verzoekende gerecht onder voorwaarden aanwezig zijn bij de
uitvoering van het bewijsverzoek en daaraan deelnemen. De verordening stelt een
termijn aan de uitvoering van het verzoek door het aangezochte gerecht. Ingevolge
art. 10 BewVo moet het verzoek binnen 90 dagen na ontvangst van het verzoek
worden uitgevoerd. Er geldt slechts een beperkt aantal gronden waarop de uitvoering
van het verzoek kan worden geweigerd, bijv. indien de getuige zich beroept op een
verschoningsrecht (par. 6.7 resp. 7.5).

Beide regelingen bevatten een voorziening voor de rechtstreekse bewijsverkrijging
buiten de buitenlandse rechter om, bijv. door Nederlandse rechterlijke ambtenaren
(par. 6.8 resp. 7.7). Aan deze vorm van bewijsverkrijging zijn bepaalde voordelen
verbonden. Zo is de rechtstreekse bewijsverkrijging efficiënt (er behoeft immers geen
buitenlandse rechter te worden ingeschakeld) en kan de Nederlandse rechterlijke
ambtenaar bij het vergaren van bewijs in het buitenland zijn eigen recht toepassen.
Om gebruik te maken van deze mogelijkheid moet het nationale recht van de verzoe-
kende verdragsstaat echter voorzien in een bevoegdheidsregeling. De Uitvoeringswet
bij de Bewijsverordening voorziet wel in een grondslag (art. 12 lid 2 Uitvoeringswet
bij de Bewijsverordening), de Uitvoeringswet bij het Bewijsverdrag niet (althans niet
als het gaat om de benoeming van ‘commissarissen’ in de zin van art. 17 Bewijsver-
drag). Gelet op de voordelen van deze directe vorm van bewijsverkrijging lijkt het
mijns inziens nuttig als de Nederlandse wetgever in de Uitvoeringswet bij het Bewijs-
verdrag alsnog hieromtrent in een regeling voorziet. Art. 12 lid 2 Uitvoeringswet bij
de Bewijsverordening kan daarbij als voorbeeld dienen (par. 6.8.2).

Betekent de Bewijsverordening een verbetering ten opzichte van het Haags Bewijsver-
drag? De Bewijsverordening bevat een aantal verbeteringen ten opzichte van het
Bewijsverdrag. Zo verloopt de verzending van verzoeken niet langer via een centrale
autoriteit maar rechtstreeks tussen gerechten en schrijft de verordening bij de verzen-
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ding en uitvoering van verzoeken het gebruik van standaardformulieren en nieuwe
communicatietechnieken voor (art. 10 lid 4 BewVo). Daarnaast garandeert de verorde-
ning een snelle(re) uitvoering van verzoeken door het stellen van verschillende termij-
nen waarbinnen de uitvoering van het verzoek moet plaatsvinden (zie bijv. art. 10
lid 1, art. 15 BewVo). Tenslotte gaat van de verordening een harmoniserend effect
uit. De Bewijsverordening verplicht de lidstaten bijv. om de rechtstreekse bewijsverkrij-
ging door een rechter uit een andere lidstaat toe te staan. Het staat de lidstaten niet
meer vrij, zoals onder het Haags Bewijsverdrag nog mogelijk is, om eenzijdig een
verklaring af te leggen die de werking van art. 17 BewVo op hun grondgebied uitsluit
(par. 6.12 resp. 7.10).

Op bepaalde punten bevat het Haags Bewijsverdrag echter ‘flexibelere’ bepalingen
dan de verordening. Zo laat het Bewijsverdrag toe dat de Franse en de Engelse taal
kunnen worden gebruikt bij het opstellen van rogatoire commissies. De verdragsstaten
zijn verplicht dergelijke verzoeken te accepteren, tenzij er een voorbehoud is gemaakt
(art. 4 lid 2 Bewijsverdrag). Een dergelijke ‘liberale’ taalregeling kent de verordening
niet. Ook op het punt van verschoningsrechten lopen het Bewijsverdrag en de Bewijs-
verordening uiteen. Zo bestaat onder het Bewijsverdrag de mogelijkheid om een
verschoningsrecht uit een derde land te erkennen (art. 11 lid 2 Bewijsverdrag). Onder
de Bewijsverordening bestaat deze mogelijkheid niet (par. 7.10)

Hoe verhouden het Bewijsverdrag resp. de Bewijsverordening zich met eventuele
bilaterale regelingen die Nederland met een aantal staten heeft gesloten? Zowel het
Bewijsverdrag als de Bewijsverordening laten bilaterale regelingen tussen twee
verdrags- resp. lidstaten onverlet (art. 31 Bewijsverdrag, art. 21 lid 2 BewVo). Onder
het Haags Bewijsverdrag is vooral relevant het Verdrag tussen Nederland en Groot-
Brittannië houdende bepalingen tot het vergemakkelijken van het voeren van rechts-
gedingen in burgerlijke of handelszaken van 31 mei 1932, en de notawisseling tusen
Nederland en Zwitserland van 23 oktober 1956 betreffende rogatoire commissies. Deze
regelingen behouden hun waarde onder het Haags Bewijsverdrag, met de aantekening
dat het Verdrag van 1932 voor Nederland alleen relevant is in het rechtsverkeer met
de overzeese gebiedsdelen van Groot-Brittannië waarop het verdrag (mede) van
toepassing is verklaard (par. 6.11). Onder de Bewijsverordening zijn de bilaterale
verdragen tussen Nederland en de overige lidstaten niet (meer) relevant. In het onder-
linge rechtsverkeer wordt uitsluitend de verordening toegepast (par. 7.9).

8.7 Afsluiting

Uit het onderzoek rijst het beeld dat het IPR-bewijsrecht een rechtsgebied is dat nog
grotendeels in ontwikkeling is. De ontwikkeling is terug te zien in de verschillende
aanknopingsvoorstellen die in de doctrine worden gepresenteerd. Zo bestaat in de
literatuur de tendens om de waarde van de gevestigde ‘traditionele’ aanknopingsstand-
punten in twijfel te trekken. In de ‘traditionele’ aanknopingspunten wordt het bewijs
voor aanknopingsdoeleinden grotendeels onderworpen aan de lex fori (de leer van
het primaat van de lex fori) of zoals in de ordinatoria-decisoria litis-leer, opgedeeld
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in een formeelrechtelijk en een materieelrechtelijk deel, waarbij elk van beide catego-
rieën bewijskwesties aan een verschillend rechtsstelsel wordt onderworpen. Beide
standpunten vormen in de verschillende IPR-stelsels in Europa nog steeds uitgangspunt
bij de aanknoping van bewijskwesties. Tegen de achtergrond van deze ‘traditionele’
standpunten heeft zich in de literatuur een nieuwe stroming ontwikkeld. De aankno-
pingsvoorstellen die onder deze noemer vallen, keren zich tegen algemene regels die
een star onderscheid maken tussen formeel en materieel bewijsrecht en die volgens
deze stroming een bron vormen voor kwalificatieproblemen. Zij stellen een belangen-
afweging voor waarmee het toepasselijke recht per bewijsvraag kan worden gevonden.
Andere voorstellen maken gebruik van aanknopingsfactoren die inhoudelijk meer
aansluiten bij de inhoud en strekking van het materiële bewijsrecht. In dit onderzoek
is echter gebleken dat ook bepaalde ‘moderne’ aanknopingsvoorstellen niet kunnen
overtuigen. Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat de ontwikkelingen in de literatuur
zullen leiden tot een fundamentele verandering in de wijze waarop in het Nederlandse
IPR bewijskwesties zullen worden aangeknoopt. Dit komt naar mijn mening mede
omdat de ‘moderne’ aanknopingsvoorstellen niet in een beter alternatief kunnen
voorzien dan de gangbare ordinatoria-decisoria litis-leer. Het is immers noodzakelijk
dat conflictenrechtelijk een onderscheid wordt gemaakt tussen formeelrechtelijke en
materieelrechtelijke bewijskwesties en dat op de laatste categorie de lex causae wordt
toegepast. De omstandigheid dat op de materieelrechtelijke bewijskwesties hetzelfde
recht toepasselijk is als de rechtshandeling die moet worden bewezen, vergemakkelijkt
de mogelijkheid van partijen om in internationale gevallen hun materiële rechten te
effectueren. De ordinatoria-decisoria litis-leer voorziet in dit onderscheid en bevat
een voor de rechtspraktijk goed hanteerbare regeling.

Naast ontwikkelingen in de doctrine kan ook worden gewezen op ontwikkelingen
op wetgevend vlak. Zo is in 2002 door de Staatscommissie voor het Internationaal
Privaatrecht een Voorontwerp Wet Algemene Bepalingen gepubliceerd met daarin
een verwijzingsregel voor bewijskwesties. Dit Voorontwerp zal mede de basis vormen
voor een toekomstig wetsvoorstel voor een consolidatiewet die de afzonderlijke IPR-
wetten zal opnemen en die plaats zal verkrijgen in Boek 10 BW. Deze verwijzingsregel
is specifiek en beperkt zich tot twee bewijskwesties, namelijk de wettelijke bewijsver-
moedens en de bewijslast. Beide bewijskwesties worden aangeknoopt aan de lex
causae. De beperkte opzet van de conflictregel voorziet in rechtszekerheid maar
waarborgt ook dat de bepaling voor de rechtsontwikkeling voldoende soepelheid
behoudt. Deze conflictregel zet daarmee een eerste stap in de richting van een algehele
codificatie van het IPR-bewijsrecht en biedt naar mijn mening een goede basis om
uiteindelijk te komen tot een algemene conflictregel voor bewijskwesties. Bij de
formulering van een (toekomstige) algemene conflictregel moet naar mijn mening
de ordinatoria-decisoria litis-leer als uitgangspunt worden genomen.

Tot slot zijn er ontwikkelingen op het terrein van de grensoverschrijdende bewijs-
verkrijging te bespeuren. Hier zijn de ontwikkelingen gericht op de vereenvoudiging,
versnelling en de vergemakkelijking van de verschillende manieren waarlangs bewijs
in het buitenland kan worden verkregen. Gewezen kan worden op de Europese
Bewijsverordening die op 1 januari 2004 in werking is getreden. Deze regeling bevat
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verschillende verbeteringen ten opzichte van de andere belangrijke regeling op dit
gebied, het Haags Bewijsverdrag. Ook gaat van de verschillende regelingen een
harmoniserend effect uit op het bewijsrecht van de verschillende lidstaten. Om de
goede werking van de regelingen op dit gebied te vergroten, zal bij een verdere
vereenvoudiging van de formele regels inzake de grensoverschrijdende bewijsverkrij-
ging naar mijn mening in toenemende mate de aandacht moeten uitgaan naar de
harmonisatie van het nationale (bewijs)recht. Gedacht kan worden om bij een toekom-
stige aanpassing van de Europese Bewijsverordening de regeling over de verschonings-
rechten aan te passen, in die zin dat daarin een voorziening wordt opgenomen over
de erkenning van een verschoningsrecht afkomstig uit de wetgeving van een derde
lidstaat (dus niet zijnde de verzoekende of aangezochte lidstaat).5 De invoering van
een dergelijke voorziening verzekert de uniforme toepassing van de Bewijsverordening
in de verschillende lidstaten en waarborgt in het intracommunautaire rechtsverkeer
het recht van de getuige op een adequate bescherming.

Uit het onderzoek blijkt dat het IPR-bewijsrecht niet alleen nog in ontwikkeling
is, maar ook als een complex terrein wordt gezien. Dit beeld rijst onder meer uit de
bestudering van de (lagere) rechtspraak. Bij lezing van de rechtspraak krijgt men de
indruk dat er op terloops met de problematiek van het IPR-bewijsrecht wordt omge-
gaan. Zo komt het regelmatig voor dat er geen aandacht wordt besteed aan de vraag
naar het toepasselijke recht op bewijskwesties, terwijl daartoe wel aanleiding is. In
andere gevallen wordt de vraag naar het toepasselijke recht met behulp van de antikies-
regel omzeild. De reden dat het IPR-bewijsrecht als complex wordt gezien, is naar
mijn mening gelegen in de omstandigheid dat er conflictenrechtelijk een onderscheid
wordt gemaakt tussen formeelrechtelijke en materieelrechtelijke bewijskwesties en
dat de grenslijn tussen beide categorieën bewijskwesties niet altijd goed zichtbaar
is. Dit komt tot uitdrukking in de kwalificatieproblemen die optreden bij een aantal
bewijskwesties, zoals het verschoningsrecht, de gerechtelijke erkentenis en de be-
kwaamheid om te getuigen. Deze onzekerheid wordt vergroot, doordat de literatuur
en de rechtspraak tot verschillende uitkomsten leiden. Uit het onderzoek blijkt dat
het met de (beweerde) complexiteit van het IPR-bewijsrecht wel meevalt. Ook de
grensgevallen waarbij de literatuur en de rechtspraak tot uiteenlopende uitkomsten
komen, zijn op basis van de ordinatoria-decisoria litis-leer eenduidig te kwalificeren.

5 Zie par. 7.10.






