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1. INLEIDING

1.1

Waarheidsvinding en efficiency

1

Uitgangspunten bij de herziening van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering

Twee belangrijke uitgangspunten van de wetgever bij de herziening van het burgerlijk procesrecht in 2002 waren de wijziging, ofwel modernisering, van de verhouding
tussen de rechter en partijen (nr. 2) en het streven naar efficiency (nr. 3).1
2

Uitgangspunt 1: waarheidsvinding

Het eerste uitgangspunt, de modernisering van de verhouding tussen de rechter en
partijen, ziet op een minder lijdelijke houding van de rechter in civiele procedures.
De afgelopen decennia heeft een verschuiving plaatsgevonden van ‘gelijk krijgen’
naar ‘de waarheid achterhalen’ in een civiele procedure.2 Het achterhalen van de
waarheid is belangrijk, omdat beslissingen van (civiele) rechters die niet zijn
gebaseerd op ware en volledige feiten als onrechtvaardig worden ervaren door de
samenleving. Het toepassen van juiste rechtsregels op onjuiste feiten is daarom niet
aanvaardbaar. In een civiele procedure behoort de partij die gelijk heeft, ook gelijk te
krijgen en daarvoor is het op tafel krijgen van alle relevante feiten van doorslaggevend belang.3
De waarheidsvinding – “waaronder alle activiteiten van partijen en rechter vallen die
erop gericht zijn alle voor de beslissing relevante feiten vast te stellen”4 – heeft in

1
2

PG Herziening Rv 2002, p. 5-8.
PG Herziening Rv 2002, p. 5-6. Klaassen 2001, nr. 1-2 merkt op dat het ook in een burgerlijke
procedure steeds de bedoeling was om beslissingen te nemen die aansloten bij de werkelijkheid,
maar dat (teveel) mogelijkheden bestonden en werden benut om niet met de werkelijkheid

3

overeenstemmende beslissingen te nemen.
Klaassen 2001, nr. 1; De Bock 2011, p. 43-51 en de daar genoemde literatuur. Zie ook Loth 2012,

4

p. 19.
Asser Procesrecht/Asser 3 2013/75. Loth 2012, p. 18 beschouwt waarheidsvinding in het recht “als
een proces van de vaststelling of het bewijs van historische gebeurtenissen in een processuele
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korte tijd een sleutelpositie ingenomen in het procesrecht.5 De wetgever heeft de
waarheidsplicht, inhoudende dat de feiten volledig en naar waarheid moeten
worden aangevoerd, opgenomen op de derde plaats6 in de lijst met bepalingen
met een “algemeen, soms meer principieel karakter” van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.7 De wetgever heeft hiermee de boodschap dat het in civiele
procedures niet meer “aangaat dat partijen relevante feiten bewust achterhouden of
onjuist weergeven” duidelijk en zichtbaar gemaakt.8 De WRR concludeerde in 2002
dat het belang van de rechtsstaat onomstreden is, toeneemt nu de samenleving
(steeds) meer uiteenlopende levensovertuigingen en levensstijlen kent en een goed
functionerende rechterlijke macht een voorwaarde is voor een goed functionerende
rechtsstaat.9 Ook de Hoge Raad noemt het belang van de waarheidsvinding in rechte
een zwaarwegend maatschappelijk belang.10 In de literatuur is eenzelfde trend
zichtbaar. Asser noemt het vinden van de waarheid een “middel tot het doel van
de juiste en rechtvaardige beslissing”, een fundamenteel beginsel van burgerlijk
procesrecht en een algemeen geuite wens.11 De Bock kwalificeert de waarheidsvinding eveneens als een beginsel van procesrecht, waarbij het volgens haar zowel gaat
om “het belang van een correcte vaststelling van de feiten” als om “het belang van
een behoorlijk verlopende waarheidsvinding”.12 Drion geeft aan dat de waarheidsvinding van “vitaal belang” is.13 De Groot ten slotte meent dat het in civiele
procedures maatschappelijk niet aanvaardbaar is “dat rechten en plichten van een
persoon in strijd met de werkelijkheid worden vastgesteld”; het vertrouwen van de

context”. De waarheidsvinding dient ertoe vast te stellen of de gestelde feiten zich in werkelijkheid hebben voorgedaan of voordoen, maar de rechter beslist enkel op basis van de feiten die
relevant zijn voor zijn beslissing en deze feiten betreffen slechts een deel van de werkelijkheid.
Asser Procesrecht/Asser 3 2013/74.
5

In de 19e eeuw stond de waarheidsvinding in een civiele procedure niet voorop. Zo werd
bijvoorbeeld (getuigen)bewijs vaak uitgesloten (zie nr. 116). Vanaf het begin van de 20e eeuw
werd steeds meer belang gehecht aan het achterhalen van de materiële waarheid. Zie bijvoorbeeld Caroli 1907, p. 13 (“In onzen tijd is de drang naar waarheid zoo onweerstaanbaar, dat voor
een onderscheid tusschen formeele en materieele waarheid geen plaats meer is.”) en p. 10-11;
Staatscommissie Dorhout Mees 1948, p. 135. Zie hierover ook Verkerk 2011, p. 20-27.

6

Als art. 21 Rv, na het beginsel van hoor en wederhoor (art. 19 Rv) en de verplichting te waken
tegen onredelijke vertraging van de procedure (art. 20 Rv).

7

PG Herziening Rv 2002, p. 128. Hoewel de waarheidsplicht in art. 21 Rv zelf wellicht niet als
beginsel kan worden gekwalificeerd, kan de waarheidsvinding, waaruit de waarheidsplicht
voortvloeit, zeker wel als een beginsel van procesrecht worden aangemerkt. De Bock 2011,

8

p. 69-73.
PG Herziening Rv 2002, p. 146.

9
10

Rapport WRR 2002, p. 247.
HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC8421, NJ 2009, 451, m.nt. E.J. Dommering (De Telegraaf/
Staat); HR 10 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG9470, NJ 2010, 471, m.nt. C.J.M. Klaassen (M/
Lubbers).

11

Asser Procesrecht/Asser 3 2013/75 en de daar genoemde literatuur. Zie ook Asser Procesrecht/
Asser 3 2013/76.

12

De Bock 2011, p. 69. Zij onderscheidt de materiële zijde van de waarheidsvinding (het resultaat)
en de processuele zijde van de waarheidsvinding (het proces).

13

Drion 2013, p. 2.
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burger in het recht, de rechtsgang en de rechtsstaat zou hierdoor ernstige schade
oplopen.14
Hoewel in de civiele procedure de waarheidsvinding van essentieel belang wordt
geacht, de waarheidsvinding meebrengt dat partijen ook het recht hebben om
bewijs te leveren15 en maatregelen zijn genomen om de waarheid te kunnen
achterhalen, kent het burgerlijk procesrecht nog steeds de beperking dat de partijautonomie het debat beperkt16 en allerlei regels op basis waarvan de rechter een
beslissing kan nemen zonder dat hij de ware en volledige feiten heeft achterhaald.
Het verheffen van de waarheidsvinding tot beginsel van procesrecht en het aan de
rechter verschaffen van mogelijkheden om partijen te dwingen de rechter in een
vroeg stadium van de ware en volledige feiten te voorzien,17 heeft er ook niet toe
geleid dat partijen de rechter in de praktijk van alle informatie voorzien.18 Juist de
belangrijkste spelers in een civiele procedure (de rechter, de partijen en hun
advocaten) kennen een te lage prioriteit toe aan het achterhalen van de waarheid.
De rechter maakt volgens Van Schaick van het getuigenverhoor belemmerende
regels gretig gebruik.19 Hoewel naast het belang van de waarheidsvinding ook
andere belangen moeten worden gerespecteerd, zoals rechtszekerheid en het nemen

14

De Groot 2008, p. 11-13.

15
16

Asser Procesrecht/Asser 3 2013/69.
Verkerk 2011, p. 20-21 en 24. Volgens het Eindrapport Asser/Groen/Vranken 2006, p. 46 en 49-51
kan de partijautonomie echter niet meer als richtinggevend in het burgerlijk procesrecht worden
beschouwd. Zie ook Drion 2013, p. 2, die aangeeft dat de partij-autonomie niet fundamenteler is
dan de waarheidsvinding. Hugenholtz/Heemskerk 2012, nr. 5 noemt de partij-autonomie wel als
hoofdbeginsel, maar merkt op dat de partij-autonomie met name betrekking heeft op de inhoud
van het geding, terwijl de rechter veel bevoegdheden heeft voor wat betreft de gang van de
procedure.

17

Naast de waarheidsplicht heeft de wetgever verschillende maatregelen genomen om de “diep in
gesleten, doch uiteindelijk lang niet altijd lonende “houd-je-kruit-droog-tactiek” te bestrijden”.
PG Herziening Rv 2002, p. 279. Zo dwingt de in art. 111 lid 3 Rv opgenomen bewijsaandraagplicht
partijen ertoe om hun kansen in de procedure in te schatten. Ook zijn nieuwe eisen gesteld aan de
conclusie van antwoord en wordt in beginsel zonder verdere wisseling van conclusies een
comparitie na antwoord bevolen (art. 128, 131 en 132 Rv). PG Herziening Rv 2002, p. 5-6, 279
en 330; De Bock 2011, p. 53.

18
19

De Bock 2011, p. 165 en de daar genoemde literatuur. Zie ook Van Schaick 2009, p. 37.
Van Schaick 2009, p. 32-35. Zie ook Pitlo/Rutgers/Krans 2014, nr. 133. Een voorbeeld is art. 149 Rv
op grond waarvan de rechter niet of onvoldoende betwiste feiten als vaststaand moet beschouwen. Een ander voorbeeld is art. 179 lid 2 Rv, op grond waarvan de rechter de bevoegdheid heeft
te beletten dat een door een partij of haar raadsman aan een getuige gestelde vraag wordt
beantwoord. De rechter kan met een beroep op dit artikel niet alleen het beantwoorden van
onbehoorlijke, suggestieve of irrelevante vragen voorkomen. Hij kan het beantwoorden van
vragen ook beletten als met de beantwoording van een vraag de journalistieke bronbescherming
in gevaar wordt gebracht, een geheimhoudingsplicht wordt geschonden door een getuige zonder
verschoningsrecht of de privacy van getuigen of derden wordt geschonden, terwijl de vragen niet
zien op de kern van het te leveren bewijs. HR 1 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY7845, NJ 2013,
337, m.nt. E.J. Dommering (X/Uitgever De Limburger); E.J. Dommering in zijn noot onder het
arrest; Asser Procesrecht/Asser 3 2013/230. Klaassen 2001, nr. 18 merkte al op dat de rechter
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van een beslissing op redelijke termijn tegen redelijke kosten,20 beperkt de rechter
de verzameling van informatie nog te veel door gebruikmaking van belemmerende
procedureregels. Zo wordt een toenemend aantal zaken afgedaan op het niet
voldoen aan de stelplicht.21 Volgens Asser moet de moderne rechter zich meer
“concentreren op het zo veel en zo snel mogelijk verkrijgen van inzicht in de
informatiebronnen die zich aandienen en de informatie die zij zouden kunnen
opleveren”.22 Op straat naar zijn mening gevraagd, zal iedere burger beamen dat
recht gesproken moet worden op basis van de waarheid. Echter, eenmaal in een
geschil verwikkeld, gunt de ene partij de andere partij het licht in de ogen doorgaans
niet. In die situatie willen partijen simpelweg winnen; gelijk krijgen staat voorop.23
Ook de advocaten van partijen zijn niet primair gericht op het vinden van de
waarheid, maar op gelijk krijgen.24 Advocaten zijn geneigd om voor hun zaak
ongunstige feiten te bagatelliseren of zo lang mogelijk onder de pet te houden, om
uiteindelijk gelijk te krijgen in de procedure en het wantrouwen van de cliënt niet op
te wekken.25
3

Uitgangspunt 2: streven naar efficiency

Het tweede uitgangspunt van de wetgever in 2002 was het streven naar meer
efficiency.26 Vanaf begin jaren ’90 van de vorige eeuw is bij de feitenvinding het
accent komen te liggen op de vraag “hoe het proces van feitenvinding eenvoudiger,
efficiënter, sneller en goedkoper” kon worden gemaakt.27 De wetgever constateert:
“In brede kring binnen de rechterlijke macht, de advocatuur en andere betrokkenen
bestaat consensus over de behoefte aan en de noodzaak van een snellere en
efficiëntere rechtsgang in civiele zaken”.28 Meer efficiency wordt bereikt als de

instrumenten heeft gekregen om zijn beslissing te laten aansluiten bij de werkelijkheid, maar
weinig tot niets verplicht is. Zij riep de rechter op zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de
waarheidsvinding te nemen, maar helaas blijkt de rechter aan die oproep te weinig gehoor te
geven.
20
21

Van Schaick 2009, p. 28-36.
Ahsmann 2010, nr. 2; Asser 2012, p. 107.

22
23

Asser Procesrecht/Asser 3 2013/205.
Van Schaick 2009, p. 37-40.

24

Asser 2012, p. 107. Zie ook De Bock 2011, p. 165.

25
26

Van Schaick 2009, p. 28-36.
PG Herziening Rv 2002, p. 6-8. Zie ook Kamerstukken II 2011-12, 33 079, nr. 3, p. 1-2 (MvT)
waaruit blijkt dat de minister veel belang hecht aan een tijdige opheldering van feiten ten
behoeve van een efficiënte waarheidsvinding en een goede voorbereiding van de procedure.

27

Van den Reek 1997, nr. 1 en de daar genoemde literatuur. De duur van procedures is echter al veel
langer een punt van zorg. Zo staat in Caroli 1907, p. 25: “Mijn overtuiging is deze, dat niets zoo
geschikt is om de rust en het karakter van den mensch te ondermijnen, dan een geding dat geen
einde wil nemen. (…) De rechterlijke uitspraak, goed of slecht, werkt ontspannend, zelfs op hem
die verliest. Haar in den kortst mogelijken tijd te geven, is een onafwijsbare plicht van den Staat.”
Zie ook p. 10 en 48; Staatscommissie Dorhout Mees 1948, p. 135. In Caroli 1907, p. 51 wordt ook
een grotere invloed van de rechter op de leiding van het geding bepleit. Zie ook Staatscommissie
Dorhout Mees 1948, p. 143-144.

28

6

PG Herziening Rv 2002, p. 6.
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partijen en – tijdens de procedure – ook de rechter in een zo vroeg mogelijk stadium
een zo compleet mogelijk beeld van de feiten krijgen. Een realistische kijk op de
feiten, en daarmee op de kansen in een procedure, kan leiden tot het verhogen van
de kans op een schikking en een beperking van het debat.29
4

Verband tussen waarheidsvinding en efficiency

Tussen de twee uitgangspunten van de wetgever – waarheidsvinding en efficiency –
bestaat een direct verband: als partijen in een zo vroeg mogelijk stadium volledige
openheid van zaken geven en (het bewijs van) de relevante feiten kennen, wordt een
goed, vlot en efficiënt verloop van een civiele procedure bevorderd.30 Deze relatie
leidt niet tot de slotsom dat het in iedere zaak nemen van alle denkbare maatregelen
om in een zo vroeg mogelijk stadium alle relevante informatie boven water te halen,
leidt tot ultieme efficiency. Ook de combinatie van waarheidsvinding en efficiency
kent een kritisch punt; op een bepaald punt versterken de waarheidsvinding en
efficiency elkaar niet meer. De waarheidsvinding gaat dan ten koste van vlot en
kostenbewust procederen. Het begrip proportionaliteit dient zelfs bij een zo belangrijk beginsel als de waarheidsvinding een rol te spelen, omdat beslissingen op een
redelijke termijn en tegen redelijke kosten moeten worden genomen.31
1.2

Het voorlopig getuigenverhoor

1.2.1

Inleiding

5

Overzicht

Deze paragraaf is een uitgebreide aanloop naar de onderzoeksvraag teneinde deze
te duiden en het belang daarvan te demonstreren. Tegenwoordig zijn het gewone
getuigenverhoor en het voorlopig getuigenverhoor niet populair bij rechters. In
par. 1.2.2 wordt daarom eerst het belang van bewijs door middel van getuigen
benadrukt. Vervolgens worden in par. 1.2.3 de verschillen tussen het gewone en het
voorlopig getuigenverhoor benoemd. Uit de behandeling van de voor- en nadelen in
par. 1.2.4 en de alternatieven in par. 1.2.5 blijkt dat de voordelen van het voorlopig
getuigenverhoor en het huidige gebrek aan alternatieven een onderzoek naar het
voorlopig getuigenverhoor in de huidige vorm rechtvaardigt. Dit onderzoek betreft
deels de uiteenzetting van het fenomeen voorlopig getuigenverhoor en de beschrijving en uitleg van de voorschriften waaraan een (verzoek tot het doen houden van
een) voorlopig getuigenverhoor moet voldoen en houdt deels de bepaling van de
grenzen van de afwijzingsgronden van het voorlopig getuigenverhoor in (zie nr. 17).

29
30

PG Herziening Rv 2002, p. 280.
PG Herziening Rv 2002, zie o.a. p. 6-7, 280 en 293.

31

Van Schaick 2009, p. 35-36; Loth 2012, p. 19; Asser Procesrecht/Asser 3 2013/89.
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1.2.2

Getuigenverklaringen

6

Getuigenverklaringen zijn een belangrijke bron van informatie

Getuigenverklaringen zijn, naast schriftelijke stukken en verklaringen van partijen,
de belangrijkste bron van informatie in een civiele procedure.32 Veel feiten dienen
(mede) te worden bewezen door getuigen. Ondanks deze onmisbaarheid van het
getuigenbewijs dreigt de getuigenverklaring de verschoppeling van de bewijsmiddelen te worden.
Het getuigenverhoor is een onmisbare, vertrouwde en natuurlijke, maar ook voldoende betrouwbare informatiebron.33 Getuigenbewijs wordt echter vaak argwanend
bekeken,34 omdat het menselijke geheugen niet feilloos is. Een getuigenverklaring
geeft daarom niet altijd precies de waargenomen werkelijkheid weer; vervaagde feiten
worden, zonder dat de getuige dit beseft, gereconstrueerd of aangevuld.35 Ook
begrijpen getuigen de (strekking van) vragen niet altijd en nemen sommige getuigen
het met de waarheid niet zo nauw.36 Het menselijk leven is volgens Asser echter
onmogelijk als mensen niet kunnen vertrouwen op wat anderen vertellen. Het
uitgangspunt moet daarom zijn: getuigenbewijs is betrouwbaar, tenzij.37 Bovendien
moet de rechter alle tijdens een procedure overgelegde informatie beoordelen op
betrouwbaarheid en geloofwaardigheid.38 Zo kan een getuige in zijn verklaring
onbewust feiten aanvullen als zijn geheugen tekortschiet, maar kan ook de datum
van een schriftelijk stuk zijn veranderd of bepaalde informatie in een stuk met type-ex
zijn weggewerkt; de rechter moet ieder bewijsmiddel kritisch beoordelen.
7

Verbetering van de kwaliteit van getuigenverklaringen

Ingezet zou moeten worden op verbetering van de kwaliteit (van de beoordeling)
van de getuigenverklaring. Veel aan getuigenverhoren of getuigenverklaringen
32
33

Klaassen 2012, p. 81; Asser Procesrecht/Asser 3 2013/167.
Van Boneval Faure 1897, p. 2; Asser Procesrecht/Asser 3 2013/167 en 244; De Bock 2011, p. 237-

34

240.
In Frankrijk wordt getuigenbewijs zelfs als ondergeschikt bewijsmiddel beschouwd (Asser
Procesrecht/Asser 3 2013/253) en worden getuigen zelden door de rechter gehoord. Waarschijn-

35

lijk is dit ook de reden waarom de enquête in futurum zelden wordt bevolen (zie nr. 71).
Van Schaick 2009, p. 34; Wigboldus 2010, nr. 1-3; De Bock 2011, p. 257-258; Asser Procesrecht/

36

Asser 3 2013/251.
Van Schaick 2009, p. 34-35; Ahsmann 2010, nr. 4; De Bock 2011, p. 259.

37
38

Asser Procesrecht/Asser 3 2013/252.
Asser Procesrecht/Asser 3 2013/167. Zie over de inschatting van betrouwbaarheid van getuigenverklaringen: De Bock, p. 259-275. Onder het inmiddels vervallen art. 258 WvK kon een
verzekeringsovereenkomst alleen door middel van een geschrift worden bewezen. In de nieuwe
regeling van de verzekeringsovereenkomst in titel 7.17 BW is de beperking dat een dergelijke
overeenkomst alleen door een geschrift kan worden bewezen, niet opgenomen. Naar de mening
van de minister ging art. 258 WvK ten onrechte uit van de onbetrouwbaarheid van getuigenverklaringen, terwijl “de rechter goed in staat geacht moet worden om het bijgebrachte bewijs, en
dus ook getuigenbewijs, te waarderen.” Kamerstukken II 1999-00, 19 529, nr. 5, p. 23 (NvW).

8
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klevende bezwaren kunnen worden weggenomen door het nemen van praktische,
organisatorische of geldelijke maatregelen. Zo kan het bezwaar dat uit het procesverbaal niet blijkt hoe het verhoor precies is verlopen, worden weggenomen,
bijvoorbeeld door in het proces-verbaal op te nemen dat een getuige na meerdere
keren veranderen een bepaald antwoord geeft, of door het verhoor digitaal op te
nemen.39
8

Belemmering van de toegang tot getuigenbewijs

De voornaamste reden waarom steeds minder vaak getuigenverhoren worden
bevolen, heeft echter niets met zorgen om de betrouwbaarheid van getuigenbewijs
van doen. Getuigenverhoren zijn bepaald niet populair bij rechters, omdat het
houden van getuigenverhoren de rechter veel tijd kost, terwijl de capaciteit van
de gerechten (zittingszalen en personeel) beperkt is door de toenemende
productiedruk.40 Bovendien geeft het verzoekschrift tot het bevelen van een
voorlopig getuigenverhoor de rechter bij het ondervragen van de getuigen minder
houvast dan een bewijsopdracht in de hoofdzaak.41 Rechters hebben daarom de
neiging getuigenverhoren waar mogelijk uit de weg te gaan, vaak omdat onvoldoende aan de stelplicht zou zijn voldaan.42 Dit vermijdingsgedrag is, zo meent Asser
terecht, “niet ideaal vanuit het perspectief van de informatievergaring (waarheidsvinding) en de deugdelijke feitelijke grondslag van de beslissing”.43
De belemmering van de toegang tot getuigenbewijs en het niet werken aan een
betere kwaliteit van getuigenverhoren door de rechter, is naar mijn mening uiteindelijk te wijten aan de overheid. De wetgever heeft de waarheidsvinding hoog in het
vaandel staan, maar het enkel opnemen van regels die de waarheidsvinding moeten
bevorderen, volstaat niet. De wetgever zal ook de voor de uitvoering van die regels
benodigde gelden moeten verstrekken.
1.2.3

Het ‘gewone’ en het voorlopig getuigenverhoor

9

Het moment waarop getuigen worden gehoord; afwijzingsgronden

Getuigen worden in beginsel gehoord tijdens een procedure, na een door de rechter
in een tussenvonnis of -beschikking gegeven bewijsopdracht. Welke feiten moeten
worden bewezen door getuigen in een dergelijk ‘gewoon’ getuigenverhoor wordt

39
40

Ahsmann 2010, nr. 4.
Klaassen 2001, nr. 21; Ahsmann 2010, nr. 3-5; Raad voor de Rechtspraak 2012, nr. 10; Asser

41

Procesrecht/Asser 3 2013/216.
Klaassen 2012, p. 81.

42
43

Van Schaick 2009, p. 32-33; Ahsmann 2010, nr. 2; De Bock 2011, p. 240; Asser 2012, p. 107-108.
Asser Procesrecht/Asser 3 2013/216. Zie ook De Bock 2011, p. 240; Asser Procesrecht/Asser 3 2013/
167 en 244.
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voor partijen en de rechter derhalve pas duidelijk in een later stadium van de
procedure.44
Het voorlopig getuigenverhoor biedt (potentiële) partijen een mogelijkheid om
getuigen door de rechter te doen horen voorafgaand aan bovengenoemd moment.
Art. 186 Rv bepaalt dat zowel voordat een geding aanhangig is als tijdens een reeds
aanhangig geding een voorlopig getuigenverhoor kan worden bevolen door de
rechter. Een aan de wettelijke vereisten voldoend verzoek tot het houden van een
voorlopig getuigenverhoor moet in beginsel worden toegewezen. Vóór 2002 leek
een dergelijk verzoek alleen te kunnen worden afgewezen op grond van misbruik
van bevoegdheid, maar de Hoge Raad heeft in arresten van 2002, 2003 en 2005 de
afwijzingsmogelijkheden verruimd door te beslissen dat een verzoek op vier gronden (hierna: de afwijzingsgronden) kan worden afgewezen: onvoldoende belang in
de zin van art. 3:303 BW, misbruik van bevoegdheid in de zin van art. 3:13 BW, strijd
met de goede procesorde en een ander zwaarwichtig bezwaar.45
10

Het doel van het in een vroeg stadium vaststellen van de feiten

Het belangrijkste doel van het houden van een voorlopig getuigenverhoor is thans
het inschatten van proceskansen.46 (Potentiële) partijen kunnen op basis van
voorlopige getuigenverklaringen in een vroeg stadium onderzoeken welke – voor
de beslissing van hun geschil in een (latere) civiele procedure relevante – feiten door
middel van getuigen kunnen worden bewezen. Een goed overzicht van het getuigenbewijs in een vroeg stadium van het geschil leidt tot het beter kunnen
inschatten van proceskansen. Daardoor kan het voorlopig getuigenverhoor bijdragen
aan het vermijden van een procedure, een vlotter verloop van een procedure
bewerkstelligen of het debat in een procedure beperken. Deze uitwerking van het
voorlopig getuigenverhoor is volgens Van der Wiel van groot belang voor een
effectieve toegang tot de rechter en met name voor een verantwoord gebruik
daarvan.47

44

45

Zo zijn voorafgaand aan een bewijsopdracht in een dagvaardingsprocedure in eerste aanleg ten
minste een dagvaarding en een conclusie van antwoord overgelegd en is een comparitie na
antwoord gehouden. Klaassen 2012, p. 80; Wieten 2013, nr. 2.4.13; Wieten 2014, nr. 1.4.
HR 13 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE3345, NJ 2004, 18, m.nt. H.J. Snijders en JBPr 2003,
20, m.nt. E.F. Groot (Uiterlinden/Van Zijp); HR 19 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AL8610,
NJ 2004, 584 en JBPr 2004, 30, m.nt. E.F. Groot (Wustenhoff/Gebuis); HR 11 februari 2005, ECLI:
NL:HR:2005:AR6809, NJ 2005, 442, m.nt. W.D.H. Asser en JBPr 2005, 21, m.nt. E.F. Groot (Frog/
Floriade).

46

Zie par. 6.7 voor het voorlopig getuigenverhoor met als doel het voorkomen van verlies van
bewijs.

47

Van der Wiel 2005, p. 70.
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Het voorlopig getuigenverhoor is enerzijds een nuttig middel om in een vroeg
stadium relevante feiten te achterhalen.48 Het middel past bij het in 2002 gekozen
uitgangspunt van waarheidsvinding in een zo vroeg mogelijk stadium en levert een
aanvulling op de andere maatregelen die door de wetgever zijn genomen om
partijen ertoe te bewegen in een vroeg stadium hun kaarten op tafel te leggen.49
Het in de preprocessuele fase vaststellen van de feiten heeft als voordelen dat de
kans op het treffen van een schikking groter is en een procedure efficiënter zal
verlopen (zeker als bijvoorbeeld het voorlopig getuigenverhoor gevolgd wordt door
een comparitie, art. 191 Rv). In de meeste zaken zijn de (vaststaande) feiten immers
doorslaggevend.50 Klaassen merkt op dat zij zich niet aan de indruk kan onttrekken
“dat partijen regelmatig van procederen zouden hebben afgezien als ze vooraf meer
zicht hadden gehad op de feiten zoals die na bewijsverrichtingen in de procedure
zijn gebleken en/of zij zich vooraf meer rekenschap hadden gegeven van de (on)
mogelijkheid om aan de te verwachten bewijslast te voldoen”.51 Bovendien zijn
getuigenverklaringen een belangrijk, vaak onmisbaar bewijsmiddel en zullen voorlopige getuigenverklaringen dichter bij de waarheid liggen dan gewone getuigenverklaringen, omdat het geheugen van de getuigen minder is vervaagd door een
korter tijdsverloop tussen de gebeurtenissen waarover de getuige moet verklaren en
het afleggen van de verklaring.52 Uit het arrest Boekhoorn/Cyrte53 blijkt dat de Hoge
Raad van mening is dat de waarheidsvinding een aanzienlijk gewicht in de schaal
legt bij de beoordeling van een verzoek tot het doen houden van een voorlopig
getuigenverhoor en hij spitst de doelomschrijving meer toe op bewijsverzameling.
In haar noot onder het genoemde arrest benadrukt Klaassen de nuttige functie van
voorlopige bewijsverrichtingen, omdat in de meeste procedures de uitkomst wordt
bepaald door de in rechte vaststaande feiten. Hoe eerder partijen die feiten kennen,
hoe beter zij in staat zijn te beslissen of het zin heeft om (door) te procederen.54
De Bock pleit in haar proefschrift in het belang van de waarheidsvinding voor
het uitbouwen van de mogelijkheden van preprocessuele verrichtingen zoals het
voorlopig getuigenverhoor en het laag houden van de drempel bij preprocessuele

48

Uit hoofdstuk 2 blijkt dat ook steeds behoefte is geweest aan het middel van het voorlopig
getuigenverhoor. Zie bijvoorbeeld De Pinto 1857, p. 951 en later Bloemers 1948, p. 555: “Er is
behoefte aan een regeling, die de partijen in staat stelt de processuele strijd aan te binden op een
feitelijk juiste basis.” Bloemers bepleit om die reden een uitbreiding van het voorlopig ge-

49

tuigenverhoor naar gevallen waarin geen gevaar voor verlies van bewijs bestaat.
PG Herziening Rv 2002, p. 330-331.

50
51

Klaassen 2001, nr. 4; Klaassen 2012, p. 80.
Klaasen 2012, p. 81.

52
53

Klaassen 2001, nr. 8; Klaassen 2012, p. 81.
HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU3922, NJ 2012, 316, m.nt. C.J.M. Klaassen en JBPr 2012,

54

25, m.nt. G. van Rijssen (Boekhoorn/Cyrte).
C.J.M. Klaassen in haar noot in NJ 2012, 316 onder HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:
BU3922 (Boekhoorn/Cyrte). Zie ook Klaassen 2001, nr. 7-10; Klaassen 2012, p. 81.
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waarheidsvinding.55 Ook Van der Wiel meent dat de rechter niet door een ruime
invulling van de afwijzingsgronden en anderszins ontmoedigingsbeleid te voeren
(zie hierna) de toegang tot het voorlopig getuigenverhoor mag beperken. Als er
onvoldoende middelen zijn voor de uitvoering van de regeling, dan is het aan de
wetgever om de regeling te veranderen.56
12

Nadelen

Van het voorlopig getuigenverhoor kan echter ook ongewenst gebruik worden
gemaakt, bijvoorbeeld omdat het wordt gebruikt als fishing expedition of als goedkope manier van procederen. Ook kost het houden van een voorlopig getuigenverhoor vaak veel tijd en is het rendement soms minimaal of onduidelijk, zeker als na
het voorlopig getuigenverhoor een procedure volgt waarin andere of meer getuigen
moeten worden gehoord of waarin de reeds gehoorde getuigen opnieuw (aanvullend) moeten worden gehoord.57 Eerder pleitte de Raad voor de Rechtspraak daarom
al voor een beperking van de toegang tot het voorlopig getuigenverhoor58 en kwam
de Commissie verbetervoorstellen met maatregelen om oneigenlijk en tijdrovend
gebruik van het voorlopig getuigenverhoor tegen te gaan.59
Met name het tijdsbeslag van een voorlopig getuigenverhoor maakt het middel bij
rechters niet tot een populair middel en heeft geleid tot initiatieven om het
voorlopig getuigenverhoor te boycotten.60 Van der Wiel noemt als voorbeelden
van openlijke belemmeringen het RiK-ken61 en een brief van de rechtbank ’sGravenhage, waarin die rechtbank aangeeft een lage prioriteit toe te kennen aan
verzoeken tot het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor.62 Een minder
zichtbare obstructie is het te ver oprekken van de grenzen van de afwijzingsgronden,
waarbij ik direct opmerk dat die grenzen naar mijn mening thans niet duidelijk
getrokken zijn en van een onoorbaar oprekken dan ook niet snel sprake kan zijn.

55

De Bock 2011, p. 141 en 167.

56
57

Van der Wiel 2005, p. 70.
Eindrapport Asser/Groen/Vranken 2006, p. 69-70.

58
59

Raad voor de Rechtspraak 2004, nr. 2.
Commissie verbetervoorstellen civiel 2004, nr. 5.3.

60

De Bock 2011, p. 141.

61

RiK betekent Regeling inzake Kantoorverklaringen. De RiK houdt in dat getuigen zonder
aanwezigheid van een rechter-commissaris op een door partijen te kiezen plaats worden
gehoord, zonder dat dit de bewijskracht van de getuigenverklaringen aantast. De Boer/Ynzonides
2004, p. 634. Stubenrouch 2005, p. 76 concludeert dat tijdens het RiK-symposium op
29 november 2004 is gebleken dat de eerste ervaringen met de regeling positief zijn (hoewel
de kwantiteit was tegengevallen en het symposium krap een jaar na de invoering van de regeling
werd gehouden). Uit informatie van de rechtbank Rotterdam blijkt dat van de RiK na een
veelbelovende start vrijwel geen gebruik meer wordt gemaakt. Vgl. Kruseman 1928, p. 201202. Hij noemt het in Rotterdam soms toegepaste “informeele redmiddel der praktijk” om in
aanvaringsprocedures met medewerking van beide partijen getuigen onder ede een verklaring te
laten afleggen op het advocatenkantoor. Partijen konden vervolgens in de procedure verklaren
dat zij de inhoud van de verklaring aanvaardden als voor de rechter onder ede afgelegd.

62

12

Van der Wiel 2005, p. 70.
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Volgens de Agenda voor de Appelrechtspraak 2020 ten slotte, dienen voorlopige
getuigenverhoren in het kader van “versnelling en vereenvoudiging” niet plaats te
vinden bij het hof, maar bijvoorbeeld bij de rechtbank of een notaris.63
1.2.5

Een alternatief voor het voorlopig getuigenverhoor?

13

Verschillende alternatieven

Aan het middel van het voorlopig getuigenverhoor – hoe waardevol en passend in
de huidige procesrechtelijke trends ook – kleven onmiskenbaar nadelen. Aan het
meest pregnante nadeel van de zware belasting van het gerecht kan alleen tegemoetgekomen worden als het getuigenverhoor níet ten overstaan van de rechter
plaatsvindt. Een regeling die partijen en getuigen verplicht mee te werken aan het
verzamelen van getuigenbewijs zonder tussenkomst van een rechter en voorafgaande aan een procedure bestaat echter niet en dient door de wetgever te worden
ingevoerd. Op dit moment is er dan ook geen gelijkwaardig alternatief voor
het voorlopig getuigenverhoor, hoewel goede alternatieven voor het voorlopig
getuigenverhoor wel kunnen worden ontwikkeld.64 Hierna bespreek ik kort drie
alternatieven.65 Ten eerste de schriftelijke getuigenverklaring met de mogelijkheid
tot het stellen van mondelinge vragen door de wederpartij, ten tweede het mondelinge getuigenverhoor in het bijzijn van een notulist en ten derde het mondelinge
getuigenverhoor door of ten overstaan van een niet-rechter. Uit deze paragraaf
blijkt dat de derde optie naar mijn mening een goed alternatief voor het voorlopig
getuigenverhoor is, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dit alternatief
wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 11 (zie par. 11.8).
14

Alternatief 1: schriftelijke getuigenverklaringen

Een eerste alternatief voor het voorlopig getuigenverhoor is het vervangen van het
verhoor van een getuige ten overstaan van een rechter door een schriftelijke
getuigenverklaring die door een partij aan de wederpartij wordt overgelegd.66 Om
echter te kunnen wedijveren met het voorlopig getuigenverhoor, zal in ieder geval
de wederpartij van de partij die de getuige voorbrengt vragen moeten kunnen

63

www.rechtspraak.nl/Organisatie/Gerechtshoven/Den-Haag/Nieuws/Documents/(concept)
agenda-voor-de-Appelrechtspraak-2020.pdf.

64

In procedures mogen wel schriftelijke verklaringen van derden worden overgelegd. De rechter
waardeert de bewijskracht van dit soort verklaringen. HR 19 december 2003, ECLI:HR:NL:2003:
AL8422, NJ 2004, 151 (Van Mierlo/gemeente Asten). Deze buiten rechte afgelegde verklaringen
worden niet als getuigenbewijs, maar als schriftelijk bewijs aangemerkt. Asser Procesrecht/

65

Asser 3 2013/174.
In deze paragraaf worden alternatieve manieren om getuigenverklaringen te bemachtigen
onderzocht. Het uitbreiden van de mogelijkheid om afschrift van bescheiden te verkrijgen,
verkleint wellicht ook het aantal verzoeken tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor.

66

Kamerstukken II 2011-12, 33 079, nr. 3, p. 2 (MvT).
In Hof Leeuwarden 6 september 2006, ECLI:NL:GHLEE:2006:AY8002 werd een verzoek tot het
houden van een voorlopig getuigenverhoor afgewezen, mede omdat de verzoeker beschikte over
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stellen aan de getuige. Immers, voor het inschatten van proceskansen geeft een
eenzijdig door de getuige van een partij gegeven schriftelijke verklaring weinig
houvast.67 De zwakke en sterke punten in een getuigenverklaring worden pas
onthuld als (kritische) vragen worden gesteld door degene die het verhoor afneemt
of door partijen.68 De wederpartij moet de vragen mondeling kunnen stellen.
Schriftelijke antwoorden kunnen worden gemodelleerd of gemanipuleerd of te
vaag blijven, waardoor nieuwe schriftelijke ronden nodig zijn. Daarnaast is voor de
ondervraging van de getuige ook niet-verbale communicatie van belang. In Engeland, waar in de pre-trial fase schriftelijke getuigenverklaringen (witness statements)
worden uitgewisseld door partijen, mag een witness statement in beginsel ook alleen
gebruikt worden als tijdens de trial de wederpartij de getuige het vuur aan de
schenen kan leggen. Deze zogenaamde cross examination van de getuige door de
wederpartij wordt als essentieel beschouwd om de waarde van een getuigenverklaring te kunnen beoordelen.69 Hoewel de ratio van de mogelijkheid van cross
examination uiteraard van belang is, wordt in de praktijk inmiddels doorgaans met
de witness statements volstaan; getuigen worden nog slechts zelden tijdens de trial
gehoord. Van het Engelse systeem van de witness statements kan worden geleerd dat
regels en toezicht door een rechter nodig zijn om te voorkomen dat witness statements lange, door juristen geformuleerde en bijgeschaafde verklaringen worden (zie
nr. 58). Daarnaast leert de praktijk dat het opstellen en overleggen van schriftelijke
verklaringen naar Engels voorbeeld de druk op de rechter kan verlichten, omdat
het horen van getuigen door of ten overstaan van een rechter dan vaak niet nodig
zal zijn.

een door de getuige ten overstaan van een juridisch adviseur afgelegde schriftelijke verklaring.
Deze beslissing moet wel worden gezien tegen de achtergrond van het verregaande stadium
waarin de hoofdzaak verkeerde (een week na de beschikking van het hof zou het slotpleidooi
plaatsvinden).
67

68

Klaassen 2001, nr. 7 constateert dat een probleem met schriftelijke verklaringen van getuigen die
bij de stukken worden overgelegd maar door de wederpartij worden betwist, is dat de rechter de
getuigen alsnog moet horen.
De Bock 2011, p. 239. Zij benadrukt dat het mondelinge getuigenverhoor ten overstaan van de
rechter het mogelijk maakt dat de rechter “kan doorvragen en de vinger leggen op inconsistenties
of gebleken onwaarheden”. Vgl. echter ook Van Schaick 2009, p. 34-35, die meent dat hiervan in
de praktijk weinig terecht komt.

69

Zie nr. 59. In Hartzfeld 1907, p. 156 wordt over de cross-examination opgemerkt: “Deze wijze van
verhoor [de Engelse wijze van cross-examination] maakt het voor een getuige hoogst gevaarlijk
om onwaarheid te spreken; alleen als hij bij de “examination” waarheid spreekt, kan hij de “crossexamination” met gerustheid tegemoet gaan. Zij heeft echter dit groote nadeel, dat ook een
oprechte, maar niet handige getuige, met zichzelf in tegenspraak kan worden gebracht, zonder
dat het hem gelukt, zelfs met hulp der re-examination, zich van den op hem rustenden schijn van
onwaarheid spreken voldoende te zuiveren.” Zie ook Roosegaarde Bisschop 1907, p. 317-319. Vgl.
Handelingen II, Bijlagen 1836-37, nr. 11, p. 346 (MvT), waaruit blijkt dat het belang van de
wederpartij om de getuige vragen te stellen zo groot werd geacht, dat voorlopige getuigenverklaringen – toentertijd afgelegd in afwezigheid van de wederpartij – niet mochten worden
gebruikt als de getuigen nog op de gewone wijze konden worden gehoord (zie nr. 30).
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Alternatief 2 en 3: mondelinge getuigenverhoren door partijen in
aanwezigheid van een notulist of niet-rechter

Een tweede alternatief is een geheel mondeling getuigenverhoor waarbij alleen
partijen en een notulist aanwezig zijn. Beide partijen zijn dan in staat mondeling
vragen te stellen aan een getuige en alles wat tijdens het verhoor aan de getuige
wordt gevraagd, wordt woordelijk genoteerd door de notulist. Eventueel kan het
verhoor ook worden opgenomen (geluid of geluid en beeld). Een derde alternatief is
een mondeling getuigenverhoor door of ten overstaan van iemand anders dan een
rechter (een gerechtsonderzoeker, zie nr. 410) naar Engels voorbeeld. In Engeland
leggen getuigen tijdens depositions doorgaans een verklaring af in het bijzijn van een
examiner of the court (zie nr. 63).
16

Probleem bij de alternatieven

Uit het bovenstaande blijkt dat voor alle alternatieven geldt dat de getuige mondeling moet (kunnen) worden ondervraagd. In Nederland hoort de rechter van oudsher
de getuigen. Ten eerste kent het Nederlandse recht, in tegenstelling tot het Engelse
recht,70 daarom geen gedetailleerde regels over het houden van getuigenverhoren,
bijvoorbeeld over de toelaatbaarheid van vragen. Ten tweede zijn Nederlandse
advocaten niet opgeleid om getuigen te horen. Zij stellen in de praktijk dan ook
weinig vragen aan getuigen.71 Naar mijn mening is een regeling waarbij het horen
van getuigen geheel aan partijen (en hun advocaten) zelf wordt overgelaten thans
geen goed alternatief voor het getuigenverhoor ten overstaan van de rechter. Zowel
voor het eerste als voor het tweede alternatief geldt het risico van ellenlange en
ongebreidelde getuigenverklaringen en -verhoren, omdat advocaten onvoldoende in
staat zijn om relevante vragen te stellen of zich te beperken tot de relevante vragen.
Dit risico kan tot gevolg hebben, dat partijen menen hun proceskansen minder goed
te kunnen inschatten en sneller een procedure aanhangig zullen maken. Bovendien
levert het de rechter (en partijen) veel extra werk op als uiteindelijk een procedure
volgt en alle schriftelijke, woordelijk opgenomen verklaringen van de getuigen en
eventuele opnamen van de getuigenverhoren worden overgelegd.
Zowel het eerste als het tweede alternatief zou een goed alternatief kunnen zijn als
advocaten opgeleid worden in het ondervragen van getuigen. Tenslotte kennen (de
advocaten van) partijen de feiten van een zaak het best. In een procedure waarin het
vinden van de echte waarheid voorop staat en niet de formele waarheid, lijkt het
afnemen van een getuigenverhoor door de dichtst bij de feiten betrokkenen –
partijen en hun advocaten – een logische conclusie.72 Drion meent dat het verhoren
van getuigen door de advocaten van partijen, “met de rechter als kundige en
onpartijdige regisseur en (eventueel corrigerende) slotbevrager” een alternatief is
voor het horen van getuigen door de rechter, mits de advocaten en rechters grondig

70
71

Drion 2013, p. 1.
Asser Procesrecht/Asser 3 2013/90.

72

Drion 2013, p. 1; zie ook Asser Procesrecht/Asser 3 3013/90.
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bijgeschoold worden naar Anglo-Amerikaans voorbeeld.73 Ook Asser pleit voor
het stimuleren van het toelaten van schriftelijke, buiten rechte totstandgekomen
getuigenverklaringen, waarbij hij onder andere wijst op het Engelse systeem.74
Ten slotte geeft ook Klaassen aan dat partijen en hun advocaten een grotere rol
moeten krijgen bij het horen van getuigen in een voorlopig getuigenverhoor, omdat
partijen en hun advocaten weten welke feiten van belang zijn voor hun zaak en de
taak van de rechter wordt verlicht.75
Het naar mijn mening beste alternatief voor het voorlopig getuigenverhoor betreft
vooralsnog het derde alternatief. Het houden van het verhoor door of ten overstaan
van een gerechtsonderzoeker sluit meer aan bij het huidige systeem waarin de
rechter het getuigenverhoor afneemt. Het is daarom op dit moment een realistischer
optie dan een getuigenverhoor waaraan de rechter of een andere onafhankelijke
derde niet te pas komt. Met de gerechtsonderzoeker als tijdens het getuigenverhoor
aanwezige, onpartijdige buffer zal de rechter minder dan in geval van de andere
alternatieven worden ingeschakeld om beslissingen te nemen. Dit alternatief wordt
verder behandeld en uitgewerkt in par. 11.8.
1.3

Onderzoeksvraag

17

Onderzoeksvraag; twee subvragen

Uit het voorgaande blijkt – kort gezegd – dat het voorlopig getuigenverhoor aan
de ene kant een onmisbaar en waardevol middel is. Het middel sluit naadloos aan bij
het uitgangspunt om in een zo vroeg mogelijk stadium de feiten vast te stellen en
daarmee bij de uitgangspunten van waarheidsvinding en (tot op een bepaalde
hoogte) efficiëntie. Aan de andere kant is het middel tijdrovend en kostbaar en is
de rechter in het algemeen onbereidwillig om getuigen te horen. De vraag die in dit
boek centraal staat is onder welke voorwaarden het middel van het voorlopig
getuigenverhoor zijn nuttige functie in het kader van de waarheidsvinding kan
vervullen en op een efficiënte wijze kan worden ingezet. Deze vraag valt uiteen in
twee subvragen, die hieronder worden omschreven en ingeleid.
Een voorlopig getuigenverhoor begint met een aan de vereisten voldoend verzoek, in
te dienen bij de daartoe bevoegde rechter. De eerste subvraag ziet op een beschrijving en uitleg van de expliciet en impliciet uit de wet en uit de jurisprudentie
voortvloeiende vereisten die gelden voor de procedure van het voorlopig getuigenverhoor. In deze beschrijving komen de aspecten die van belang zijn voor de gehele
procedure van het voorlopig getuigenverhoor aan de orde. Daarbij wordt aandacht
geschonken aan de wettelijke regeling van de verzoekschriftprocedure in het
algemeen en van het voorlopig getuigenverhoor in het bijzonder alsmede in de
jurisprudentie ontwikkelde regels en vereisten. De beschrijvende toon wordt op

73
74

Drion 2013, p. 1.
Asser Procesrecht/Asser 3 2013/176 en 244.

75

Klaassen 2012, p. 82.
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enkele plaatsen verlaten om, in geval van lacunes of onduidelijkheid dan wel in geval
van een naar mijn mening nodige aanpassing van de regeling van het voorlopig
getuigenverhoor, mijn eigen opvatting te geven.
Het is nuttig een beschrijving van de procedure van het voorlopig getuigenverhoor te
geven, omdat de over het voorlopig getuigenverhoor beschikbare informatie zeer
summier is. In handboeken, tijdschriften en artikelsgewijze commentaren worden
slechts de basale (wettelijke) vereisten die gelden voor (het verzoek tot het houden
van) een voorlopig getuigenverhoor behandeld. Weliswaar komt het voorlopig getuigenverhoor in de jurisprudentie uitgebreid aan bod, maar die veelheid aan uitspraken over het voorlopig getuigenverhoor toont naar mijn mening eerder aan dat
behoefte bestaat aan gedetailleerde en goed toegankelijke informatie over het (verzoek
tot het bevelen van een) voorlopig getuigenverhoor. Bovendien komen de uitspraken
van lagere rechters niet altijd overeen en worden ook niet alle met het voorlopig
getuigenverhoor samenhangende vragen in de jurisprudentie beantwoord.
Het gebrek aan gedetailleerde, complete en toegankelijke informatie is op zich reeds
een voldoende reden om de voorwaarden waaraan een (verzoek tot het houden van
een) voorlopig getuigenverhoor moet voldoen, te beschrijven. Daarbij komt echter
dat onduidelijkheid onzekerheid met zich brengt. Deze onzekerheid kan een
belemmerende factor zijn voor het verzoeken van een voorlopig getuigenverhoor.
De verzoeker die zich geconfronteerd ziet met teveel onzekerheid over de vereisten
waaraan zijn verzoek moet voldoen, zal zich kosten en moeite willen besparen en
zekerheidshalve eerder kiezen voor het aanhangig maken van de hoofdzaak. Hij zal
het middel van het voorlopig getuigenverhoor links laten liggen. De voordelen van
het middel (waarheidsvinding in een vroeg stadium van het geschil en efficiënt
procederen) blijven dan onbenut.
Zodra een verzoek voldoet aan de vereisten die bij de behandeling van de eerste
subvraag aan de orde zijn gekomen, kan een verzoek alsnog worden afgewezen als
de rechter een beroep op één of meer van de vier door de Hoge Raad geformuleerde
afwijzingsgronden aanvaardt. De vraag is hoe de grenzen van de vier gronden
waarop een (aan de vereisten voldoend) verzoek tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor kan worden afgewezen door de rechter – onvoldoende belang,
misbruik van bevoegdheid, strijd met de goede procesorde en een ander, zwaarwichtig bezwaar – dienen te worden getrokken. Alle vier afwijzingsgronden zijn
open normen met vage grenzen. Veel meer dan de zekerheid dát een verzoek mag
worden afgewezen op grond van bijvoorbeeld strijd met de goede procesorde,
bestaat op dit moment niet, terwijl de vraag wannéér een verzoek in strijd met de
goede procesorde moet worden geoordeeld, voor de rechtspraktijk van groot belang
is. De rechter beslist thans in ieder concreet geval of en op welke grond(en) een
verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor moet worden afgewezen,
zodat in de loop der tijd de grenzen van de afwijzingsgronden steeds duidelijker
worden. Aan dit proces kleven nadelen en risico’s, zoals rechtsonzekerheid (het
duurt lang voordat de grenzen duidelijk(er) worden en verschillende rechters
kunnen verschillend denken over de invulling van de afwijzingsgronden) en de
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bedreiging van de waarheidsvinding (rechters zullen geneigd zijn de grenzen van de
afwijzingsgronden ruim te trekken vanwege de werkdruk). De grenzen dienen
daarom te worden getrokken en wel zodanig dat het voorlopig getuigenverhoor
een nuttige functie in het belang van de waarheidsvinding kan vervullen en op een
efficiënte wijze kan worden ingezet. In dit boek wordt gekozen voor deze meer
‘maakbare’ benadering om te bereiken dat de beste grenzen worden getrokken.
Hierbij staan het doel van het voorlopig getuigenverhoor en de wensen van de
wetgever – in het bijzonder de waarheidsvinding en efficiency – centraal; deze twee
uitgangspunten zijn het vertrekpunt bij het zo duidelijk mogelijk trekken van de
grenzen van de afwijzingsgronden.
1.4

Leeswijzer en onderzoeksmethode
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Deel B: historie en rechtsvergelijking

Het eerste deel van dit boek bestaat uit de hoofdstukken 2 en 3 met als onderwerpen
de historie van het voorlopig getuigenverhoor respectievelijk de vergelijking van het
voorlopig getuigenverhoor met de mogelijkheden om, voorafgaand aan het moment
waarop bewijs dient te worden geleverd, getuigen te horen in een aantal ons
omringende landen. In deze hoofdstukken wordt het voorlopig getuigenverhoor
gepositioneerd vanuit historisch en rechtsvergelijkend perspectief; uit deze hoofdstukken blijkt welke plaats het voorlopig getuigenverhoor inneemt ten opzichte van
het verleden en ten opzichte van andere Europese landen nu.
In hoofdstuk 2 wordt een korte schets van de geschiedenis van het voorlopig
getuigenverhoor gegeven vanaf de Romeinse tijd. Daarin staan de doelen van het
voorlopig getuigenverhoor centraal. De beschrijving van de historie geeft aan hoe en
waarom het middel van het voorlopig getuigenverhoor is geworden wat het nu is. Zij
maakt de verandering in de behoefte aan en daarmee het doel van het voorlopig
getuigenverhoor door de eeuwen heen zichtbaar. Patronen die uit de geschiedenis
kunnen worden gedestilleerd, kunnen helpen bij het maken van keuzes nu; kennis
van de historie kan het maken van (oude) fouten (opnieuw) voorkomen.
Het Nederlandse recht op het gebied van het voorlopig getuigenverhoor wordt in
hoofdstuk 3 vergeleken met het Duitse, Engelse en Franse recht. De vergelijking van
het Nederlandse recht met buitenlands recht blijft beperkt, aangezien het voorlopig
getuigenverhoor geen equivalent kent in buitenlandse rechtsstelsels. Een vergelijking van het voorlopig getuigenverhoor met als doel het bewaren van bewijs is wel
mogelijk; in het buitenland bestaan mogelijkheden om getuigen voorafgaand aan
het daartoe bestemde moment tijdens de aanhangige hoofdzaak te horen als het
gevaar bestaat dat de persoon van de getuige voorafgaand aan dat moment wegvalt.
Daarnaast kan inspiratie opgedaan worden om alternatieven te ontwikkelen voor
het voorlopig getuigenverhoor of aanpassingen aan het voorlopig getuigenverhoor te
doen nu het voorlopig getuigenverhoor nadelen kent. Gekozen is voor een vergelijking van het Nederlandse recht met het recht van drie staten die vertegenwoordigers
zijn van drie belangrijke Europese rechtstradities: Duitsland (Duitse rechtstraditie),
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Engeland (Anglo-Amerikaanse rechtstraditie) en Frankrijk (Napoleontische rechtstraditie). Bij de keuze voor deze drie landen hebben ook andere factoren een rol
gespeeld. Ten eerste behoren de drie gekozen landen tot de grootmachten van de
Europese Unie. Ten tweede is de geografische afstand tot Nederland klein. Ten derde
waren de bronnen goed toegankelijk, zowel in praktische zin als qua taal. De
geraadpleegde bronnen betreffen (een enkele uit de tekst blijkende uitzondering
daargelaten) wet- en regelgeving en literatuur. Tenslotte is een behandeling van de
Duitse regeling van het selbständige Beweisverfahren voor de rechtspraktijk van
waarde vanwege de handelsrelaties tussen Nederland en Duitsland, is de keuze
voor het Engelse recht mede ingegeven door de grote wijzigingen die de Engelse
procedure de afgelopen tientallen jaren heeft ondergaan, waardoor de van oudsher
bestaande waterscheiding tussen de pre-trial fase en de trial fase is verdwenen en
bestaat met Frankrijk een historische band, omdat het Nederlandse Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering is gebaseerd op de Franse Code de procédure civile.76
19

Deel C: procedurele vereisten; Deel D: afwijzingsgronden

Het tweede deel van dit boek betreft de behandeling van de eerste in par. 1.3
geformuleerde subvraag in hoofdstuk 4 (de bevoegdheid van de rechter) en in
hoofdstuk 5 (de procedure).
Vervolgens komt de tweede subvraag aan de orde. In hoofdstuk 6 wordt een grof
onderscheid gemaakt tussen de vier afwijzingsgronden, waarna de afwijzingsgronden afzonderlijk aan de orde komen: onvoldoende belang in hoofdstuk 7, misbruik
van bevoegdheid in hoofdstuk 8, strijd met de goede procesorde in hoofdstuk 9 en
een ander zwaarwichtig bezwaar in hoofdstuk 10. In deze hoofdstukken zullen per
afwijzingsgrond de grenzen, met inachtneming van de uitgangspunten van waarheidsvinding en efficiency, zoveel mogelijk worden bepaald. Hiertoe wordt steeds
eerst een theoretisch kader geschetst, dat wordt gevolgd door een catalogus van
gevallen die naar mijn mening onder de betreffende afwijzingsgrond thuishoren.
20

Deel E: conclusie, slotoverwegingen en samenvatting

Afgesloten wordt met de hoofdstukken 11 tot en met 13. In hoofdstuk 11 wordt een
antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. Ook is in dit hoofdstuk ruimte voor
slotoverwegingen, waarin onder andere een alternatief voor het voorlopig getuigenverhoor wordt uitgewerkt en maatregelen om het rendement van het voorlopig
getuigenverhoor te verhogen aan bod komen. Ten slotte wordt een samenvatting in
de Nederlandse taal gegeven in hoofdstuk 12 en in de Engelse taal in hoofdstuk 13.
21

Methode; terminologie

De onderzoeksvraag wordt beantwoord door middel van het analyseren en interpreteren van wetgeving, rechtspraak en literatuur aangaande het Nederlandse recht,
waarbij hier en daar ook zal worden verwezen naar Duits, Engels en Frans recht.
76

Hugenholtz/Heemskerk 2012, nr. 3.
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Omwille van de leesbaarheid wordt bij de bespreking van jurisprudentie in beginsel
uitgegaan van één verzoeker en één verweerder, tenzij het aantal partijen of het
geslacht van partijen relevant is voor de betreffende zaak. Ook wordt niet steeds
voluit ‘een verzoek tot het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor’
geschreven; met ‘een verzoek tot (het houden van) een voorlopig getuigenverhoor’
wordt hetzelfde bedoeld. De termen ‘voorlopige getuigenverhoren’ of ‘voorlopige
getuigenverklaringen’ worden gebruikt om deze getuigenverhoren- en verklaringen
te onderscheiden van de gewone getuigenverhoren en -verklaringen. Niet bedoeld
wordt dat de getuigenverhoren of -verklaringen voorlopig zijn, in de zin van provisioneel of van mindere bewijswaarde (zie over de bewijskracht van voorlopige
getuigenverklaringen par. 5.14).
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Overzicht; belang historie

Het voorlopig getuigenverhoor kent een lange geschiedenis. Door de eeuwen heen is
het doel van het voorlopig getuigenverhoor (en daarmee de voorwaarden waaraan
voldaan moet zijn voor de toewijzing daarvan) aan veranderingen onderhevig
geweest. In dit hoofdstuk wordt de geschiedenis vanaf de Romeinse tijd tot en
met de laatste wetswijziging in 2002 summier behandeld, waarbij het doel van het
voorlopig getuigenverhoor voorop staat. De voor dit proefschrift belangrijke, vanaf
2002 verschenen jurisprudentie omtrent de afwijzingsgronden komt uitgebreid aan
de orde in hoofdstuk 6.
Dit hoofdstuk is met name een beschrijving van de ontwikkeling van het voorlopig
getuigenverhoor. Een beschrijving van de veranderende behoefte aan het voorlopig
getuigenverhoor en de daaruit volgende wijzigingen in de regeling van het voorlopig
getuigenverhoor is noodzakelijk om vervolgens in hoofdstuk 11 conclusies te kunnen
verbinden aan de uit de historie van het voorlopig getuigenverhoor voortvloeiende
patronen.
2.2

Romeins recht

23

Formulaproces

In de vierde eeuw voor Christus ontstond een nieuwe procesvorm, het formulaproces, in het Romeinse rijk.1 Deze procedure bestond uit twee fasen. In de eerste
fase werd door de praetor, aan de hand van een door de eiser en de gedaagde in
voorgeschreven bewoordingen geformuleerd(e) eis resp. verweer, een formula

1

Hallebeek 2009, nr. 37. Daarvóór, vanaf ongeveer 450 voor Christus, bestond een procedure op
grond van wettelijke acties (het legisactieproces), zie Hallebeek 2009, nr. 37.
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samengesteld. In deze formula werden de geschilpunten vastgelegd.2 Daarna volgde
het moment van de litiscontestatio, waarop tegenover de praetor de procesovereenkomst officieel werd vastgelegd en beklonken.3 De procesovereenkomst bevatte een
precies omschreven opdracht aan de rechter en de geschilpunten waarover de
rechter diende te oordelen.4 Na afloop van de ten overstaan van de praetor gevoerde
procedure volgde de tweede fase, waarin het geschil ter beslissing werd voorgelegd
aan de rechter. Deze rechter was geen overheidsrechter, maar een gewone Romeinse
burger die door partijen werd gekozen;5 de rechter was dus vergelijkbaar met
de huidige arbiter. Tijdens de tweede fase werd bewijs geleverd. Het leveren van
bewijs was een aangelegenheid van partijen, waarvoor amper regels bestonden.6
24

Cognitieproces

Het formulaproces werd afgeschaft in 342 en vervangen door het – al vanaf het begin
van de jaartelling gestaag opkomende – cognitieproces.7 Als in 529 de Codex
Justinianus in werking treedt,8 behoort de gehele procedure, vanaf de dagvaarding
tot aan de beslissing, inmiddels tot de bevoegdheid van keizerlijke ambtenaren. De
rechter neemt een centrale rol in in de procedure. Hij is geen private persoon meer,
maar een van overheidswege benoemde rechter.9 De bewijsvoering vindt plaats in
het tweede deel van de procedure, nadat partijen hun standpunten naar voren
hebben gebracht en hun geschil hebben vastgelegd (de litiscontestatio) en voordat de
procedure door een eindoordeel is geëindigd.10 Deze bewijsvoering is niet meer een
zaak van partijen; de keuze en het bijeen brengen van het bewijs is een taak van de
rechter geworden.11
Tot in de 4e eeuw werd getuigenbewijs nog even hoog aangeslagen als schriftelijk
bewijs, maar vervolgens daalt het snel in achting.12 Justinianus heeft een duidelijke
afkeer van getuigenbewijs, waarvan op verschillende plaatsen in het Corpus iuris
blijkt.13 Er wordt meer gebruik gemaakt van schriftelijk bewijs en aan schriftelijk
bewijs wordt juridisch meer waarde gehecht.
2

Hallebeek 2009, nr. 40-41.

3
4

Hallebeek 2009, nr. 41.
Hallebeek 2009, nr. 40-41.

5

Hallebeek 2009, nr. 41.

6
7

Kaser/Knütel 2014, p. 465.
Hallebeek 2009, p. nr. 37-38.

8
9

Hallebeek 2009, nr. 22.
Hallebeek 2009, nr. 43. Hoewel de rechter van overheidswege werd benoemd, was hij niet
onafhankelijk en werd hij slechts voor een bepaalde periode aangesteld. De rechter was ook niet
altijd een juridisch deskundige.

10
11

Hallebeek 2009, nr. 57.
Kaser/Knütel 2014, p. 465.

12
13

Kaser/Hackl 1996, p. 605.
Kaser/Hackl 1996, p. 605. Zie bijvoorbeeld C. 4,20,2 (“Indien u betrokken wordt in een geschil
over de staat van vrijgeborene, verdedig uw zaak dan met de documenten en argumenten die u
daartoe passend acht. Alleen getuigen zijn immers voor het bewijs van de staat van vrijgeborene
niet voldoende”, Vertaling Corpus iuris civilis 2007, p. 43-44); C. 20,4,4 en C. 20,4,9 (“Wanneer
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Een verklaring daarvoor is de teloorgang van (het geloof in) de betrouwbaarheid van
getuigen en mogelijk ook een ontwikkeling in het denken en de bureaucratie.14
Daarnaast zal de opkomst van de tabellio, de Romeinse beroepsschrijver, gespecialiseerd in het opstellen van juridische documenten een (verdere) bijdrage aan deze
ontwikkeling hebben geleverd. Schriftelijke stukken konden in het dagelijks leven
immers eenvoudig worden verkregen.
De vrijheid van de rechterlijke bewijswaardering ging met de wijziging van de
procedure op de schop; de enerzijds grotere rol van de rechter werd dus anderzijds
door bewijsregels ingeperkt. In het Corpus iuris wordt de voorkeur gegeven aan
schriftelijk bewijs boven getuigenbewijs en wordt meer bewijswaarde toegekend
aan schriftelijk bewijs.15 Zo kon tegen bepaalde documenten16 geen tegenbewijs
door middel van getuigen worden geleverd17 en moesten er ten minste twee
getuigen zijn om enig bewijs aan te kunnen nemen.18
In de Codex Justinianus werd ook een vorm van het voorlopig getuigenverhoor
mogelijk gemaakt. In C. 4,20,20 is een bepaling opgenomen waarin wordt aangegeven hoe de overheidsrechter moet omgaan met getuigenverklaringen afgelegd in
arbitrage. Als over het gebruik van deze verklaringen iets is opgenomen in de
arbitrageovereenkomst, moet worden gehandeld conform het overeengekomene.

slechts één getuigenverklaring naar voren wordt gebracht zonder dat de zaak ook met andere
steunbewijzen bewezen wordt, staat het vast dat deze geen enkele waarde heeft”, Vertaling
Corpus iuris civilis 2007, p. 44 resp. “En thans verordenen Wij ondubbelzinnig dat de verklaring
van één getuige helemaal niet gehoord moet worden, zelfs al zou de luister van de senatorenstand van hem afstralen”, Vertaling Corpus iuris civilis 2007, p. 45); C. 4,20,18 (“Om het
lichtvaardige gebruik van getuigen door middel van wie veelvuldig in strijd met de waarheid
gehandeld wordt, voor zover als dit mogelijk is, af te snijden, schrijven Wij aan allen voor dat
degenen die op schrift hebben gesteld dat zij iets verschuldigd zijn, niet gemakkelijk gehoor
zullen vinden, indien zij zonder schriftelijk bewijs beweren dat zij de gehele schuld of een deel
daarvan betaald hebben, waarbij zij minderwaardige en mogelijk omgekochte getuigen inzake
14

een dergelijke betaling voor willen brengen”, Vertaling Corpus iuris civilis 2007, p. 50).
Kaser/Hackl 1996, p. 605; Hallebeek 2009, nr. 68. Aanwijzingen hiervoor zijn de aandacht die het
Corpus iuris schenkt aan (het straffen van) de onbetrouwbare getuige (zie bijvoorbeeld C. 4,20,3
en C. 4,20,13-15) en de beoordeling van de betrouwbaarheid van een getuige op grond van zijn
sociale positie, Kaser/Hackl 1996, p. 605 en C. 4,20,9 (“(…) hebben Wij verordend dat aan
getuigen van aanzienlijke stand meer geloof geschonken moet worden (…))”, Vertaling Corpus
iuris civilis 2007, p. 45.

15

16

Kaser/Hackl 1996, p. 605; Hallebeek 2009, nr. 68; Kaser/Knütel 2014, p. 465. Zie ook C. 4,20,1,
waarin staat dat tegen een op schrift gestelde getuigenverklaring geen ongeschreven getuigenverklaring kan worden aangedragen (Vertaling Corpus iuris civilis 2007, p. 43).
De te onderscheiden oorkonden en akten hadden niet dezelfde bewijskracht. Van een officiële,
door een aangewezen gezagsdrager opgestelde akte en van een door een beroepsschrijver (een
tabellio) geschreven akte die volgens een verklaring van de tabellio echt is, is verder bewijs niet
nodig. Bij onderhandse akten is nadere bewijslevering wel nodig als de wederpartij de geldigheid
of echtheid van het bewijsmiddel weigert te erkennen. Hallebeek 2009, nr. 70.

17

Kaser/Knütel 2014, p. 465 (een voorbeeld betreft een door een vergelijk van handschriften of de
tabellio gestaafde onderhandse akte).

18

C. 4,20,4 en C. 4,20,9; Hallebeek 2009, nr. 71.
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Als de getuigen zijn overleden en niet opgevoerd kunnen worden voor de overheidsrechter, moet degene tegen wie de verklaringen worden ingeroepen de verklaringen
accepteren, mits het document waarin de verklaringen vastgelegd zijn als betrouwbaar
is aangemerkt en onverminderd het wettelijk recht dat hem tegen getuigenverklaringen toekomt.19
2.3

Oudhollands recht: enqueste valetudinair

25

Het horen van getuigen vóór de litiscontestatio

In de Oudvaderlandse rechtspleging20 was een vorm van het voorlopig getuigenverhoor bekend onder de naam enqueste valetudinair21 of ad perpetuam rei memoriam.22
Deze enqueste valetudinair was afkomstig uit het canonieke recht, dat op zijn beurt
het idee om voorafgaand aan een procedure getuigenverklaringen af te leggen om
in een latere procedure te gebruiken had afgeleid uit het Romeinse recht.23
In de Oudhollandse procedure brak na het antwoord van de verweerder, waarin hij
aangaf of hij al dan niet wilde verder procederen, de fase van litiscontestatio
(gedingsbevestiging) aan. Het aanbreken van deze fase werd gezien als het begin
van de rechtspleging.24 Vervolgens werden door partijen conclusies genomen,
waarna vaak een tussenvonnis – het appointement dispositief – werd uitgesproken,
waarin partijen werd bevolen om meer informatie te verstrekken of bewijs te
leveren. In deze fase konden ook getuigen worden gehoord.25
Op de regel dat getuigen niet konden worden gehoord vóór de litiscontestatio
maakte de enqueste valetudinair een uitzondering. (Toekomstige) partijen konden
bij de rechter een verzoek indienen om getuigen vóór de litiscontestatio te horen,
bij enqueste valetudinair. De getuige werd dan gehoord buiten aanwezigheid van de
wederpartij. De rechtvaardiging voor deze uitzondering lag in de onredelijkheid dat
een partij buiten zijn schuld van zijn bewijzen verstoken zou kunnen worden.26

19

Vertaling Corpus iuris civilis 2007, p. 51-52.

20
21

Ik beperk mij tot de rechtspleging in de gewesten Holland, Zeeland en Friesland.
Valetudino is het Latijnse woord voor ‘gezondheid’.

22

Zie over de enqueste valetudinair in het Oudhollands recht: Wielant 1573, p. 212-213; De
Damhouder 1626, p. 420-422; Van Alphen 1683, p. 595-600, Merulæ 1705, p. 507-508; Van
Leeuwen 1720, p. 603; Vromans 1722, p. 345-350; Huber 1742, p. 336-337; Van der Linden 1794,
p. 52; Briefwisseling 1819, p. 230-231.

23
24

Vromans 1722, p. 346; Lipman 1841, p. 381; Diephuis 1885, p. 92.
Le Bailly 2008, p. 35.

25

De Damhouder 1626, p. 421; Merulæ 1705, p. 507; Van der Linden 1794, p. 52; Le Bailly 2008,
p. 36-37.

26

Wielant 1573, p. 213; Vromans 1722, p. 347.
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Voorwaarden voor een enqueste valetudinair

Een verzoek van de eiser tot het bevelen van een enqueste valetudinair moest worden
toegestaan als aan twee voorwaarden was voldaan.27 Ten eerste mocht de eiser nog
niet in de gelegenheid zijn om een procedure te beginnen, bijvoorbeeld omdat zijn
recht nog niet was ontstaan.28 Ten tweede moest het gevaar bestaan dat de getuige
door het verstrijken van de tijd geen verklaring naar waarheid meer zou kunnen
afleggen. Dit gevaar bestond volgens de doctrine als de persoon van de getuige
zou kunnen verdwijnen door overlijden (bijvoorbeeld door honger, armoede, ziekte
of zwangerschap, in tijden van oorlog of als een besmettelijke ziekte heerste) of door
het ondernemen van een verre en gevaarlijke reis.29 Enkele schrijvers meenden dat
ook voldaan kon zijn aan de eis van gevaar voor verlies van bewijs als zich redenen
voordeden die geen betrekking hadden op de persoon van de getuige, maar op het
geheugen van de getuige. Zo betoogde Merulæ30 dat een “kranke memorie of
lichtveerdigheyd” een reden was voor een voorlopig getuigenverhoor en meende
ook Vromans31 dat het gevaar dat door het verstrijken van de tijd de waarheid van
de zaak vergeten zou kunnen worden, voldoende reden opleverde om een enqueste
valetudinair toe te staan. Een gedaagde was, in tegenstelling tot de eiser, altijd en
zonder beperkingen bevoegd om getuigen te laten horen vóór de litiscontestatio.
Dit onderscheid was gerechtvaardigd, omdat de gedaagde het niet in zijn macht had
het proces te beginnen wanneer hij wilde en hij zich moest kunnen wapenen tegen
een eventuele aanspraak.32
Als een in een enqueste valetudinair gehoorde getuige tijdens de hoofdzaak in staat
was een verklaring af te leggen, moest hij nogmaals een getuigenis afleggen. Als de
getuige hiertoe niet meer in staat was, werd aan het proces-verbaal van voorlopig
getuigenverhoor de bewijskracht toegekend die de wet aan het proces-verbaal van
een reguliere getuigenverklaring toekende.33

27

Merulæ 1705, p. 508 schrijft dat de rechter geen discretionaire bevoegdheid heeft als een verzoek
aan de voorwaarden voldoet (“Welk versoek hem de Juge niet en behoort te ontzeggen”). Een
parallel kan worden getrokken met het huidige Duitse recht, waarin het middel van selbständige
Beweisverfahren alleen kan worden bevolen bij gevaar voor verlies van bewijs of gevaar voor de
bemoeilijking van het verkrijgen of gebruiken van bewijs. De rechter heeft vanwege de onomkeerbare gevolgen (de getuige zal in de hoofdzaak waarschijnlijk geen verklaring kunnen

28

afleggen) zeer weinig ruimte om een verzoek af te wijzen. Zie hierover nr. 48.
De eiser moest na de enqueste valetudinaire wel binnen een jaar nadat hij hiertoe in de
gelegenheid was, zijn vordering in de hoofdzaak instellen, anders verloor de getuigenverklaring
haar kracht. Merulæ 1705, p. 508; Huber 1742, p. 336-337.

29
30

Wielant 1573, p. 212-213; De Damhouder 1626, p. 421.
Merulæ 1705, p. 507-508.

31
32

Vromans 1722, p. 348.
Merulæ 1705, p. 508; Huber 1742, p. 337. Een uitzondering gold (behalve in geval van bepaalde
excepties) als de eiser al met de voorbereidingen voor het instellen van zijn vordering was
begonnen of als de eiser had aangegeven zijn vordering zonder uitstel te zullen indienen. In dat
geval was immers “den Gedaagde van geen beter conditie, als den Eischer”. Vromans 1722,
p. 349-350.

33

De Damhouder 1626, p. 421; Merulæ 1705, p. 508.
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De enqueste valetudinair raakt in onbruik

Eind 18e eeuw was het middel van enqueste valetudinair geheel in onbruik geraakt.
De Pinto geeft daarvoor als reden het misbruik dat van het middel werd gemaakt.34
Hij geeft daarbij aan dat men er beter aan had gedaan het misbruik te weren en
het middel dat “met beleid en verstand toegepast, inderdaad heilzame en nuttige
uitkomsten kon opleveren, te behouden: abusus non tollit usum.”35 Een andere reden
was waarschijnlijk dat de praktijk een ander middel kende, de zogenaamde Amsterdamse manier van bewijzen.36 Tijdens de gehele procedure kon een getuige door
een partij worden opgeroepen om een verklaring te komen afleggen ten overstaan
van een notaris in afwezigheid van de wederpartij, “blijvende aan deze partij slechts
het vermogen, om naderhand die getuigen van hare zijde eenige vragen te doen
voorstellen”.37 De op schrift gestelde verklaring werd ingebracht in de procedure.
Als een getuige overleed of verdween vóór de fase van bewijslevering, dan werd de
verklaring gehouden voor een regulier afgelegde verklaring.38 In de Briefwisseling
trekt briefschrijver D. bevlogen ten strijde tegen deze Amsterdamse manier van
bewijzen. Hij geeft weinig voor het waarheidsgehalte van een schriftelijke verklaring, opgesteld door een door de partij aangewezen notaris. Alleen als een getuige
in het bijzijn van partijen door de rechter wordt gehoord, kan door het stellen
van vragen en het kunnen waarnemen van de houding van de getuige en van de
manier waarop hij verklaart, de waarheid worden ontdekt. De briefschrijver haalt
daarbij Keizer Hadrianus aan, die reageerde “toen zich iemand met getuigenissen
behelpen wilde, zonder de getuigen te berde te brengen; dat zijn geloof niet door
getuigenissen, maar door de getuigen zelve kon worden bepaald”.39
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Codificatie van het voorlopig getuigenverhoor; voorwaarden

Na de annexatie van het Koninkrijk Holland door Napoleon in 1810 golden alle
Franse wetten in het gebied van het voormalige koninkrijk.40 In het Franse recht
was de enqueste valetudinair op dat moment geheel onbekend, zodat dit middel
gedurende de Franse overheersing niet kon worden gebruikt.41
Nadat de Fransen Nederland in 1813 hadden verlaten, bleef de Franse wetgeving van
kracht. Het was echter niet de bedoeling de Franse wetten te behouden en al snel

34
35

De Pinto 1857, p. 951.
Misbruik heft goed gebruik niet op.

36
37

Van Boneval Faure 1897, p. 117.
Briefwisseling 1819, p. 228. Zie ook Van der Linden 1794, p. 52.

38
39

Merulæ 1705, p. 508; Van der Linden 1794, p. 52.
Briefwisseling 1819, p. 228-230.

40

Als gevolg van een keizerlijk decreet van 6 januari 1811, dat bepaalde dat vanaf 1 maart 1811 de
Franse wetten golden in het voormalig koninkrijk Holland.

41

Briefwisseling 1819, p. 230-231. Zie hierover verder nr. 67.
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volgden pogingen te komen tot een Nederlandse codificatie.42 Uiteindelijk resulteerden deze in, onder andere, het op de Franse Code de procédure civile van 1806
geïnspireerde Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dat werd ingevoerd in
1838.43 Hoewel het Franse recht het voorlopig getuigenverhoor niet kende, koos
de Nederlandse wetgever ervoor dit middel wel een plaats te geven in de wet in
art. 876-881, boek III, titel 6, afdeling 11 Rv. De wetgever achtte het van groot belang
dat voorkomen werd dat bewijs in een zaak niet zou kunnen worden geleverd,
omdat een getuige dood of afwezig zou zijn op het moment van bewijslevering in
een procedure. Hij meende dat nuttig en doelmatig gebruik zou kunnen worden
gemaakt van het voorlopig getuigenverhoor, aangezien Nederlanders vanwege hun
volksaard geregeld op zee of in overzeese gebieden verbleven.44 Lipman meende dat
het middel nuttig was voor het constateren van een langdurig bezit.45
Het voorlopig getuigenverhoor was wel aan striktere voorwaarden gebonden
dan in het Oudhollandse recht.46 Het werd alleen dan toegelaten indien de wet
getuigenbewijs toeliet, er nog geen geding aanhangig was47 en het gevaar bestond
dat het bewijsmiddel (de persoon van de getuige) verloren zou gaan door ouderdom,
ziekte, een voorgenomen reis naar het buitenland of een andere dergelijke, door
de rechter te beoordelen reden (art. 876 Rv (1838)).48 Een voorbeeld van een andere

42

Lokin/Zwalve 2006, p. 300-306. In de periode vanaf 1799 vonden verschillende codificatiepogingen
van het Nederlandse burgerlijk procesrecht plaats, waaronder de Algemeene Manier van Procedeeren van 1799 en Het Wetboek op de Regterlijke Instellingen en Regtspleging in het Koninkrijk
Holland van 1809. Van Rhee 2003a, nr. 1 en 2; Van Rhee 2003b, nr. 3. Volgens Van Boneval Faure
werden de bepalingen over het voorlopig getuigenverhoor in Rv (1838) geheel ontleend aan de
genoemde voorstellen van 1799 en 1809. Op grond van deze voorstellen konden tijdens de
procedure schriftelijke getuigenverklaringen worden overgelegd. De getuige kon op vordering van
de wederpartij opnieuw worden opgeroepen om zijn verklaring onder ede te bevestigen en vragen
van de wederpartij te beantwoorden. Als de getuige onvindbaar of op een verre reis was, dan moest
de partij die de getuigenverklaring had overgelegd behoorlijk bewijs van die omstandigheid leveren.
Dan hield de verplichting van de partij om de getuige te doen verschijnen op en de schriftelijke
verklaring van de getuige kon “in zooverre in aanschouw genomen worden als naar den aard en de
omstandigheden der zake in billijkheid zal bevonden worden te behooren”, aldus Van Boneval Faure

43

1897, p. 117-118. Zie ook Van Rhee 2003a, nr. 1.1 en 1.3.
Wet van den 10. Mei 1837, houdende veranderingen en wijzigingen in het Wetboek van
Burgerlijke regtsvordering, Stb. 1837, 49.

44

Handelingen II, Bijlagen 1836-37, nr. 11, p. 346 (MvT). Zie hierover ook: Lipman 1841, p. 381;
Oudeman 1875, p. 278.

45

Lipman 1841, p. 381. Door de rechtbank Assen werd een voorlopig getuigenverhoor toegewezen
om bewijs te leveren van het dertigjarig bezit van boter- en koornpachten. De drie getuigen

46

waren 70, 72 en 74 jaar oud, in die tijd een hoge ouderdom. Rb. Assen 27 februari 1843, W. 488.
Handelingen II, Bijlagen 1836-37, nr. 11, p. 346 (MvT). Vooral de bewijskracht van een in een

47

voorlopig getuigenverhoor afgelegde verklaring verschilde.
Anders: De Pinto 1857, p. 952 die meent dat de woorden dat nog geen geding aanhangig moet
zijn niet zo letterlijk moeten worden opgevat. Een voorlopig getuigenverhoor moet ook mogelijk
zijn tijdens een aanhangig geding als het stadium waarin langs de gewone weg getuigen kunnen

48

worden gehoord, nog niet is aangebroken.
Handelingen II, Bijlagen 1836-37, nr. 11, p. 346 (MvT); Oudeman 1875, p. 278-279; Diephuis 1885,
p. 93.
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reden was een ter dood veroordeelde getuige.49 Nog een andere reden kwam aan de
orde in een uitspraak van het hof Amsterdam.50 “Buitenlandsche publieke vrouwen”
moesten worden gehoord ten tijde van hun verblijf in een zogenaamd hotel, omdat
de vrouwen vaak een andere naam aannamen, geen vaste verblijfplaats hadden en
hun verblijf in Nederland “uit den aard der zaak” van beperkte duur was en dat
daarom te verwachten viel dat deze vrouwen uit zichzelf of geholpen door de politie
over de grenzen zouden gaan.
29

Gevaar voor verlies van bewijs

In de literatuur nemen schrijvers na de codificatie in 1838 aan dat alleen redenen
die betrekking hebben op de persoon van de getuige aanleiding geven tot een
enqueste valetudinair. Het voorlopig getuigenverhoor is een buitengewoon middel
en de rechter dient het niet anders toe te staan dan om getuigen te horen die later in
een mogelijke hoofdzaak niet meer gehoord zouden kunnen worden.51 Een belangrijke reden hiervoor was de inbreuk op het “groote beginsel van het hooren van
beide partijen”.52 De wederpartij werd namelijk niet opgeroepen om de getuigenverhoren bij te wonen en werd ook niet op de hoogte gesteld van het gevraagde
voorlopig getuigenverhoor.53
Ook uit de jurisprudentie blijkt, dat een voorlopig getuigenverhoor alleen wordt
toegestaan om redenen die slaan op de persoonlijke toestand van de te horen
getuigen; pogingen om een voorlopig getuigenverhoor ook mogelijk te maken als
geen sprake was van een dergelijke reden, strandden. Het hof Zuid-Holland besliste
in 1846 dat een voorlopig getuigenverhoor niet kon worden toegestaan enkel omdat
de getuigen sterfelijk waren en van een zodanige maatschappelijke stand dat ze niet
voor hun leven op dezelfde plaats zouden wonen, zonder dat acuut gevaar voor
verlies van bewijs was aangetoond.54 De Hoge Raad besliste in 1928 dat de kans,
dat in verband met de mogelijk lange duur van het proces de juiste herinnering van
het voorgevallene bij de getuigen zou verminderen of verloren zou gaan, geen reden
was voor toewijzing van een voorlopig getuigenverhoor. Deze reden legt namelijk

49

50

De Pinto 1857, p. 952. De Pinto schrijft dat dit geval het enige hem bekende voorbeeld is van een
voorlopig getuigenverhoor na de invoering van de nieuwe wetgeving in 1838. De getuige werd
ook daadwerkelijk vóór de voltrekking van de doodstraf gehoord.
Hof Amsterdam 12 november 1900, W. 7621.

51

De Pinto 1857, p. 950 en 954; Oudeman 1875, p. 279; Van Rossem 1887, p. 1429; Van Rossem 1913,
p. 478.

52
53

Van Boneval Faure 1896, p. 119-120. Zie ook Van Rossem 1913, p. 478.
De Pinto 1857, p. 953; Oudeman 1875, p. 280; Diephuis 1885, p. 94.

54

Hof Zuid-Holland 25 februari 1846, W. 686. Een verzekeraar meende een onware verklaring over
de gezondheidstoestand van N.N. te hebben gekregen bij het afsluiten van een verzekering op het
leven van N.N. Kort na het afsluiten van de verzekering overleed N.N. De verzekeraar vreesde “dat
de polis van assurantie, bij endossement, worde overgedragen en de compagnie gedurende den
tijd van verjaring zoude blijven blootstaan aan eene vervolging”.
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niet het verband tussen de in het voorlopig getuigenverhoor te horen getuigen en de
bijzondere toestand waarin zij verkeren.55
Maar zelfs als een getuige ziek of oud was of voornemens was het land te verlaten,
bleef de rechter terughoudend met het toewijzen van een verzoek tot het houden
van een voorlopig getuigenverhoor. Alleen als in het verzoekschrift werd gesteld en
werd aangetoond, dat de getuige zó ziek of zó oud was, dat de vrees niet ongegrond
was, dat hij tegen de tijd dat het getuigenverhoor zou worden gehouden overleden
zou zijn, werd het verzoek toegewezen. In geval van een voornemen naar het
buitenland te vertrekken, moest het haast wel zeker zijn, dat de getuige niet in
Nederland was als het getuigenverhoor zou worden gehouden.56
30

Gebruik van de voorlopige getuigenverklaringen; bewijskracht

Van een voorlopig afgelegde verklaring mocht geen gebruik worden gemaakt als de
getuigen nog in staat waren om op de gewone wijze in het geding te worden
gehoord (art. 880 Rv (1838)).57 De reden hiervoor was gelegen in de afwezigheid van
de wederpartij – die niet werd opgeroepen – bij het voorlopig getuigenverhoor. In de
parlementaire geschiedenis wordt opgemerkt dat aan een proces-verbaal van een
voorlopige enquête niet dezelfde kracht kan worden gegeven “als aan een getuigenverhoor, hetwelk is gehouden in een aanhangig regtsgeding, waarbij de wederpartij
opgeroepen is geweest en de getuigen heeft kunnen wraken of hun zoodanige
vragen heeft kunnen doen voorstellen als zij in haar belang heeft noodig geacht”.58
Als het niet meer mogelijk was de getuige tijdens de hoofdzaak te horen, dan kon
het proces-verbaal van het voorlopig getuigenverhoor worden overgelegd en kon de
rechter daaraan zodanige bewijskracht toekennen, als hij naar de omstandigheden
vermeende te behoren (art. 881 Rv (1838)).59
Niet snel werd aangenomen dat getuigen in de onmogelijkheid verkeerden om een
getuigenverklaring in de hoofdzaak af te leggen. In een door de rechtbank Rotterdam
55

HR 16 januari 1928, NJ 1928, 329, m.nt. P. Scholten (Bartelsman/De Vlugt q.q.).

56

Rb. Maastricht 31 maart 1930, W. 12177. In deze zaak kwam het voornemen van de getuige om
half april naar Brazilië te vertrekken voldoende voor, ook al had de getuige daar nog geen vaste
bestemmingsplaats.

57

Een voorstel om op te nemen dat de getuigenverklaring niet mocht worden overgelegd, werd
door de minister niet verkieslijk geacht, omdat de verklaring toch moest worden overgelegd bij
een geschil over de vraag of het wel of niet meer mogelijk was een getuige te horen en bovendien
omdat het enkele verbod van overlegging de partij niet belette om de facto de verklaring over te
leggen. Handelingen II, Bijlagen 1836-37, nr. 14, p. 364 (Antwoorden op de aanmerkingen door de
MvJ). Van Rossem merkt op dat de overlegging nuttig kan zijn om de tijdens het voorlopig
getuigenverhoor afgelegde verklaring en de tijdens het gewone getuigenverhoor afgelegde
verklaring met elkaar te vergelijken. Van Rossem 1913, p. 480.

58

Handelingen II, Bijlagen 1836-37, nr. 11, p. 346 (MvT). Zie hierover: Oudeman 1875, p. 281-282;
Diephuis 1885, p. 94; Coops 1930, p. 69.

59

Als de verklaring van de getuige in het tegenverhoor niet werd ontzenuwd, kon volledige
bewijskracht worden toegekend aan een voorlopig getuigenverhoor volgens Van Rossem 1913,
p. 480. Zie ook Van Boneval Faure 1897, p. 124.
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besliste zaak was een voorlopig getuigenverhoor gehouden. De gedaagde had
de getuigen, in Engeland wonende zeemannen, bij dagvaarding opgeroepen om
opnieuw in de hoofdzaak te worden gehoord, maar de getuigen waren niet
verschenen. De gedaagde wilde daarop in de hoofdzaak de processen-verbaal
van de voorlopige getuigenverhoren in het geding brengen, waartegen de eiser
bezwaar maakte. De rechtbank besliste dat de enkele niet-verschijning van de
getuigen niet voldoende was om aan te nemen dat de getuigen in de onmogelijkheid
verkeerden om te getuigen: “dat, al moge nu waar zijn dat de bedoelde getuigen
het beroep van zeeman uitoefenen, en dat dus de mogelijkheid niet is uitgesloten,
dat zij varende zijn in wellicht verre gewesten, daartegenover evenzeer recht van
bestaan heeft de mogelijkheid, dat ze wel te hunner woonplaatse vertoefden, doch
door toevallige omstandigheden verhinderd waren om aan de dagvaarding gevolg
te geven”.60
2.5
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Wetswijziging 1886

Art. 876 Rv (1838) bepaalde, dat een voorlopig getuigenverhoor alleen mogelijk was
als nog geen geding aanhangig was gemaakt. In de literatuur ontstond een strijd over
de vraag of het voorlopig getuigenverhoor ook moest kunnen plaatsvinden tijdens
een procedure.61 Immers, het gevaar voor verlies van getuigenbewijs kon ook
bestaan nádat een geding aanhangig was gemaakt, maar vóórdat getuigenbewijs
geleverd mocht worden.62 Aan deze strijd werd een einde gemaakt door de Wet van
23 december 1886,63 die het mogelijk maakte tijdens een procedure een voorlopig
getuigenverhoor te vragen.
Ondanks de verruiming in 1886 bleef de waarde van het voorlopig getuigenverhoor
beperkt. Een voorlopig getuigenverhoor kon alleen worden toegestaan als gevaar
bestond voor het verlies van bewijs.64 In de praktijk bestond echter juist de behoefte
om een verklaring van een belangrijke getuige snel vast te leggen, ook als de getuige
niet ziek was of als wel – deo volente – zeker was dat, maar niet wanneer een zeeman
terugkwam. Daarnaast werd de wederpartij niet opgeroepen om aanwezig te zijn
bij het voorlopig getuigenverhoor; de getuigen werden buiten aanwezigheid van de
wederpartij gehoord. Met name om die reden hadden voorlopige verklaringen
beperkte bewijskracht en konden voorlopige verklaringen niet als bewijs gebezigd
worden als de getuigen in staat waren alsnog op de gewone wijze in het geding te

60

Rb. Rotterdam 16 mei 1906, W. 8553.

61
62

Van Rossem 1913, p. 477 en de daar genoemde literatuur.
Van Boneval Faure 1897, p. 119.

63

Wet van den 23sten December 1886, houdende wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke
Regtsvordering, Stb. 1886, 230, art. 5 en 6.

64

Rb. Arnhem 13 juli 1911, W. 9354; Van Boneval Faure 1897, p. 120; Van Rossem 1913, p. 478.
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worden gehoord.65 Dit maakte het voorlopig getuigenverhoor tot een inefficiënt
middel. Vanwege deze beperkingen van het voorlopig getuigenverhoor werd het
middel aan het begin van de twintigste eeuw vrijwel niet meer gebruikt.66
2.6

Wet 1951: verval van de eis van gevaar voor verlies van bewijs bij een
voorlopig getuigenverhoor voorafgaand aan een geding
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Roep om uitbreiding van de mogelijkheden van het voorlopig
getuigenverhoor; voorstellen

In de eerste helft van de twintigste eeuw kwamen stemmen op om het voorlopig
getuigenverhoor toe te laten op andere dan in de persoon van de getuige gelegen
gronden. Deze roep om uitbreiding van de mogelijkheden van het voorlopig
getuigenverhoor kwam voort uit de algemene wens om procedures sneller te laten
verlopen67 en uit het hierboven genoemde arrest van de Hoge Raad, waarin hij
besliste dat een voorlopig getuigenverhoor niet is toegestaan op grond van het
gevaar dat een getuige zich na verloop van tijd niet meer correct zou kunnen
herinneren wat is voorgevallen.68 Immers, het vervagen of verdwijnen van indrukken door tijdsverloop heeft geen betrekking op de persoon van de getuige maar op
zijn geheugen. Op grond van art. 876 Rv (1838) kon alleen een reden die was gelegen
in het wegvallen van de persoon van de getuige de toewijzing van een voorlopig
getuigenverhoor rechtvaardigen.
In de doctrine ontstond de opvatting, dat de mogelijkheden voor het houden van een
voorlopig getuigenverhoor moesten worden uitgebreid. Niet alleen bij gevaar voor
verlies van de persoon van de getuige moest een voorlopig getuigenverhoor worden
toegelaten, maar ook omdat door verloop van tijd de herinnering vervaagt of om
partijen in staat te stellen reeds voor het geding hun proceskansen af te wegen.69
De drang naar versnelling van procedures leidde in de eerste helft van de 20e eeuw
tot twee voorstellen om het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering integraal te
wijzigen. Uit deze voorstellen bleek de veranderende opvatting over de omstandigheden waaronder een voorlopig getuigenverhoor zou moeten worden toegelaten. In
het eerste voorstel, dat van Gratama in 1920, werd ten aanzien van het voorlopig
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Kruseman 1928, p. 202 geeft aan dat de Rotterdamse rechtbank in aanvaringszaken met
toestemming van partijen voorlopig getuigenverhoren hield in aanwezigheid van de wederpartij.
De verhoren werden dan aangemerkt als op de gewone wijze in het geding gehouden ge-

66

tuigenverhoren.
Drilsma 1932, p. 588. Drilsma gaat ook in op het Duitse en Franse recht. Drilsma 1932, p. 608-611.

67

Zie bijvoorbeeld: Caroli 1907, p. 1-9. Caroli schrijft: “De oudste en ernstigste beschuldiging is de
traagheid welke de rechtsbedeeling kenmerkt”, p. 3.

68
69

HR 16 januari 1928, NJ 1928, p. 329, m.nt. P. Scholten (Bartelsman/De Vlugt q.q.).
Kruseman 1928, p. 201-202; P. Scholten in zijn noot in NJ 1928, p. 329 onder HR 16 januari 1928
(Bartelsman/De Vlugt q.q.); Drilsma 1932, p. 585-587 en 612-613; Bloemers 1948, p. 555-557. Zie
ook Van Deinse 1951, p. 169, die wel een versoepeling van de toepassing van het voorlopig
getuigenverhoor voorstelt, maar zonder wetswijziging (zie hierna, nr. 33).
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getuigenverhoor voorgesteld om gebruik van het middel niet alleen mogelijk te
maken bij gevaar voor verlies van bewijs, maar ook als het leveren van bewijs ernstig
bemoeilijkt zou worden of als uitstel aan de belanghebbenden aanmerkelijk nadeel
zou berokkenen.70 Een voorlopig getuigenverhoor zou moeten worden toegewezen
als bewijs later niet meer of minder goed zou kunnen worden geleverd. De
voorstellen van de Staatscommissie Gratama haalden het niet. Hetzelfde lot trof
het vooruitstrevende voorstel van de Staatscommissie Dorhout Mees in 1948 om een
nieuw stelsel van procesrecht te ontwikkelen, waarbij eerst de feiten moesten
worden vastgesteld en pas daarna moest worden overgegaan tot een juridische
waardering van de feiten. Alle getuigen zouden onmiddellijk naar de zitting moeten
worden meegenomen en gehoord.71
33

Uitbreiding van de mogelijkheden van het voorlopig getuigenverhoor

Uiteindelijk leidde een artikel van Bloemers tot een wetsvoorstel. In zijn artikel zocht
Bloemers een oplossing voor het probleem dat een proces vaak gevoerd werd op een
feitelijk onjuiste basis, omdat in de loop van de procedure pas bleek wat feitelijk als
vaststaand kon worden aangenomen en wat niet. Dit probleem leidde tot een
langzame en soms onbevredigende procesgang. Bloemers zag de oplossing in een
uitbreiding van de regeling van het voorlopig getuigenverhoor. Hij stelde voor de
beperking “dat het gevaar bestaat dat dit bewijsmiddel verloren zou gaan” te laten
vervallen.72 Alsdan zou het mogelijk worden om vóór een procedure getuigen te
horen in alle gevallen waarin een geschil aanwezig was en de feiten niet duidelijk
waren. Na afloop van het voorlopig getuigenverhoor zouden partijen zich een vrij
volledig beeld van hun processuele positie kunnen vormen, waarmee een onjuiste of
onvolledige grondslag van de procedure kon worden voorkomen. Een bijkomend
voordeel van deze uitbreiding was de grotere kans op een schikking, omdat de feiten
redelijk helder zouden zijn en een inschatting gemaakt kon worden van de kansen
en risico’s van een procedure. Nog een voordeel was dat de getuigen sneller konden
worden gehoord en de betrouwbaarheid en uitvoerigheid van de verklaringen groter
zou zijn. Als wel een procedure volgde op het voorlopig getuigenverhoor, hoefden
de getuigen niet nog een keer te worden gehoord, mits rekening was gehouden met
de belangen van de wederpartij (doordat de wederpartij aanwezig was geweest
tijdens het verhoor, of in ieder geval daarvoor behoorlijk was opgeroepen). Aan
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Gratama 1920a, p. 59; Gratama 1920b, p. 189-190. Vgl. het Duitse recht, waarin § 458 ZPO ook de
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voorwaarde van verlies of bemoeilijking van bewijs(levering) stelt (zie nr. 45 en 47).
Staatscommissie Dorhout Mees 1948, p. 136-141.
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Van Deinse 1951, p. 169-171 stelde voor de regeling ongewijzigd te laten, maar soepeler toe te
passen in die zin dat ook vervaging van het geheugen en dergelijke eronder zouden vallen.
Wijziging van de bepaling kwam in strijd met het stelsel van procesrecht, waarin eerst een
beslissing werd genomen over de juridische problemen die de ontvankelijkheid betroffen en
daarna de feiten werden vastgesteld. De (te) vroegtijdige inmenging van de rechter in een nog
niet bestaand of aanhangig gemaakt geschil zou naar de mening van Van Deinse vertraging van
procedures, verhoging van de kosten en een hogere werkdruk voor rechters tot gevolg hebben.
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de verklaringen afgelegd tijdens het voorlopig getuigenverhoor zou dan dezelfde
bewijskracht moeten worden toegekend.73
Het opgestelde wetsontwerp stelde voor het voorlopig getuigenverhoor steeds toe te
laten voordat het geding aanhangig was. Het volgde daarmee de gedachte door
Bloemers “geïntroduceerd en algemeen met ingenomenheid begroet”74 om zo
spoedig mogelijk de feitelijke grondslag van een geschil vast te stellen.75 Het
wetsvoorstel kreeg kracht van wet in 1951.76
34

Wijziging 1: afschaffing van de eis dat gevaar voor verlies van bewijs
moet bestaan

Een eerste belangrijke wijziging in de wet was de afschaffing van de eis dat gevaar
voor het verlies van het bewijsmiddel moest bestaan. Belangrijkste doel van deze
wijziging was “om partijen, door hen de beschikking te geven over het in een
eventueel proces voorhanden bewijsmateriaal, in staat te stellen reeds vóór het
geding hun proceskansen te kunnen afwegen en zo wellicht tot een schikking te
komen”.77 Volgde wel een procedure, dan kon deze efficiënter verlopen doordat
meer duidelijkheid bestond omtrent de feiten (zo kon bijvoorbeeld worden voorkomen dat de procedure werd gebaseerd op een onjuiste grondslag). Een bijkomend
voordeel van de wijziging was dat de verklaringen, die kort na het plaatsvinden van
de betwiste feiten werden afgelegd, betrouwbaarder waren dan verklaringen die pas
jaren na dato werden vastgelegd.78
Op deze nieuwe regel dat gevaar voor verlies van bewijs niet hoefde te bestaan,
bestonden twee uitzonderingen. Ten eerste moest gevaar voor verlies van bewijs wel
worden aangetoond als al een geding aanhangig was, teneinde een aanhangig
geding niet onnodig te compliceren (art. 876 Rv (1951)). De Orde van Advocaten
had erop aangedrongen ook in een aanhangig geding de ‘verlies van bewijs’-eis te
laten vallen. De reden om deze eis in de preprocessuele fase af te schaffen, namelijk
het eerder vaststellen van de feiten, kon immers ook gelden tijdens een aanhangige
procedure. De minister volgde de Orde van Advocaten niet. Volgens de minister
werd, als het vaststellen van de feiten in een eerder stadium van het geding mogelijk
werd gemaakt, een probleem geraakt dat verder reikte dan het vraagstuk van het
voorlopig getuigenverhoor. Met dit probleem bedoelde de minister de vraag in welke
volgorde feitelijke vragen en rechtsvragen moeten worden behandeld. De minister:
“Zou men in een aanhangig geding steeds een voorlopig getuigenverhoor mogelijk
73
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Bloemers 1948, p. 555-557.
Handelingen II, Bijlagen 1949-50, 1585, nr. 3, p. 2 (MvT).
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Handelingen II, Bijlagen 1949-50, 1585, nr. 3, p. 1-2 (MvT) en nr. 4, p. 4 (VV).
Wet van 18 juli 1951 tot uitbreiding van de mogelijkheid tot het houden van voorlopige
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getuigenverhoren in burgerlijke zaken, Stb. 1951, 302.
Handelingen II, Bijlagen 1950-51, 1585, nr. 5, p. 7 (MvA). Zie ook Handelingen II, Bijlagen 1949-50,
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1585, nr. 3, p. 1-2 (MvT).
Handelingen II, Bijlagen 1949-50, 1585, nr. 3, p. 1-2 (MvT); Handelingen II, Bijlagen 1950-51, 1585,
nr. 5, p. 7 (MvA).
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maken, dan is dit een poging om het hierboven geschetste probleem dat de
grondslag onzer procedure raakt, met een daartoe niet geschikt middel op te lossen.
Zoals de commissie immers opmerkt79 kan door een verzoek tot het houden van een
voorlopig getuigenverhoor de toch al niet zeer duidelijk bepaalde volgorde in de
behandeling van feitelijke en rechtsvragen nog meer worden gecompliceerd.”80 Ten
tweede moest gevaar voor verlies van bewijs bestaan in geval van een echtscheidingsprocedure en een procedure van scheiding van tafel en bed (art. 876 Rv (1951)).
Reden voor deze uitzondering was de vrees voor “vexatie van de toekomstige
wederpartij en zelfs van de getuigen”. Volgens de minister bestond deze vrees
vrijwel uitsluitend in zaken waarin partijen met een emotionele geladenheid
tegenover elkaar stonden, omdat niet een zakelijk belang maar hun gehele toekomstige leven in het geding was.81
35

Wijziging 2: bewijskracht

Een tweede belangrijke wijziging in de wet betrof de bewijskracht van een voorlopige
getuigenverklaring. Als alle partijen bij het voorlopig getuigenverhoor aanwezig waren
geweest, had de verklaring dezelfde bewijskracht als een verklaring afgelegd tijdens
een gewoon proces (art. 881 Rv (1951)). De vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht
stelde voor in art. 881 Rv (1951) op te nemen dat de gelijke bewijskracht ook zou
gelden als de afwezige partijen behoorlijk waren opgeroepen.82 De minister volgde dit
voorstel niet, omdat een opgeroepen wederpartij, die door ziekte of afwezigheid niet in
staat was bij het verhoor vertegenwoordigd te zijn, geen mogelijkheid meer zou
hebben om vragen te stellen aan de getuige. Bij het bepalen van de bewijskracht
zou de rechter zich volgens de minister mede kunnen laten leiden door de voor de
afwezigheid aangevoerde redenen.83
36

Wijziging 3: asymmetrisch appelverbod

In 1925 was door de Hoge Raad beslist dat de aard van een beschikking waarbij
onverwijld een voorlopig getuigenverhoor wordt bevolen, het instellen van hoger
beroep (met schorsende werking) niet toelaat.84 In 1951 werd het asymmetrisch
appelverbod ook opgenomen in de wet. Later, bij de herziening van het bewijsrecht
in 1988, hebben tekstuele wijzigingen beter tot uitdrukking gebracht dat een hogere
voorziening niet alleen mogelijk is als het verzoek geheel wordt afgewezen, maar
ook als het verzoek gedeeltelijk wordt afgewezen.85
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Zie voor de opmerkingen van de commissie: Handelingen II, Bijlagen 1949-50, 1585, nr. 4, p. 3
(VV).
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Handelingen II, Bijlagen 1950-51, 1585, nr. 5, p. 7 (MvA).
Handelingen II, Bijlagen 1950-51, 1585, nr. 5, p. 7-8 (MvA).
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Handelingen II, Bijlagen 1949-50, 1585, nr. 4, p. 6 (VV).
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HR 8 oktober 1925, NJ 1925, p. 1221 (Amsterdamsche Export en Import Maatschappij/Holmgren en
Olsen q.q.).
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PG Bewijsrecht 1988, p. 310-311.
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Door de wetswijziging in 1951 diende het voorlopig getuigenverhoor niet meer primair
tot het bewaren van getuigenbewijs, maar tot het verzamelen van getuigenbewijs.
In de vijftiger jaren werd een aantal uitspraken gedaan die de wijziging van de functie
van het voorlopig getuigenverhoor bevestigden. Zo besliste het hof Leeuwarden in
1953 dat een voorlopig getuigenverhoor voorafgaand aan een geding steeds is
toegelaten, “teneinde partijen in staat te stellen de feitelijke grondslag van het geschil
te doen vaststellen, ter vermijding van op onjuiste grondslag gebaseerde procedures en
onnodige debatten.”86 Het aanvragen van een voorlopig getuigenverhoor om te
kunnen vaststellen tegen wie van de getuigen een procedure aanhangig moet worden
gemaakt, was een opzet die geheel in overeenstemming was met de strekking van de
nieuwe wettelijke regeling. De rechtbank Amsterdam overwoog een aantal jaren later
dat een voorlopig getuigenverhoor zeker kan dienen om voor de aanvrager onzekerheden weg te nemen voordat hij besluit een rechtsvordering in te dienen.87 Deze
mogelijkheid moest volgens de rechtbank echter wel binnen redelijke grenzen blijven.
In casu waren deze grenzen overschreden, omdat (a) de verzoekers geen feiten wilden
bewijzen, maar vragen stelden, (b) de vordering in de hoofdzaak te vaag was en (c) het
verband tussen de vragen en de vordering in de hoofdzaak duister en ondoorzichtig
was.
Na een eerste opleving van het voorlopig getuigenverhoor werd het middel niet vaak
gebruikt. Het duurde tot de jaren zeventig van de vorige eeuw voordat de mogelijkheden van het voorlopig getuigenverhoor ten volle werden ontdekt.88 In het
arrest Van Laarhoven/Finatabank89 weigerde het hof een voorlopig getuigenverhoor,
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Hof Leeuwarden 30 september 1953, NJ 1954, 155. Zie over deze uitspraak ook Coops/Zonderland
1980, p. 98-99, over de kwestie van het horen van een getuige die later als gedaagde in rechte
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wordt betrokken.
Rb. Amsterdam 24 december 1958, NJ 1959, 401. Zie ook: Hof Amsterdam 29 juli 1954, NJ 1954,
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765; Rb. Rotterdam 1 augustus 1958, NJ 1959, 298.
Het invoeren van de term ‘voorlopig getuigenverhoor’ in de zoekmachine Kluwer navigator geeft
een globaal beeld van de vlucht die het voorlopig getuigenverhoor heeft genomen. De periode
1960-1969 levert slechts 39 treffers op, maar in de periode 1970-1979 daarna is dit aantal al
verviervoudigd naar 153. Deze trend zet zich voort in de daarop volgende periode 1980-1989 met
420 treffers. In 1990-1999 blijft de situatie met 454 resultaten redelijk stabiel. De tien jaren die
volgen leveren 1574 hits op en in 2010-2013 is het totale aantal uitspraken waarin het voorlopig
getuigenverhoor een rol speelt 974. De sterke toename van het aantal voorlopig getuigenverhoorprocedures leidde er ook toe dat zaken doorsijpelden naar de Hoge Raad. Een aantal voor de
ontwikkeling van het voorlopig getuigenverhoor belangrijke uitspraken is dan ook medio jaren
tachtig van de vorige eeuw gedaan, zoals: HR 11 januari 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4941, NJ 1985,
352 (Van Laarhoven/Finatabank); HR 29 maart 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4989, NJ 1986, 242 m.nt.
W.H. Heemskerk en W. Wichers Hoeth (Enka/Dupont); HR 6 februari 1987, ECLI:NL:HR:1987:
AG5533, NJ 1988, 1, m.nt. W.H. Heemskerk (Slingerland/Gemeente Amsterdam); Hof ’s-Gravenhage
23 april 1987, ECLI:NL:GHSGR:1987:AC9803, NJ 1988, 308.
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HR 11 januari 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4941, NJ 1985, 352 (Van Laarhoven/Finatabank).
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omdat het verhoor naar zijn mening niet kon dienen om feiten op het spoor te
komen waaromtrent de verzoeker nog in het duister tastte. De verzoeker diende dan
ook bij zijn verzoek duidelijk en gespecificeerd de feiten die hij wilde bewijzen, te
vermelden. De Hoge Raad stelde vast dat de verzoeker de feiten niet precies kende
(deze moesten door de getuigenverklaringen boven water komen), maar wel
duidelijk had aangegeven wat hij door de verklaringen wenste te bewijzen. Volgens
de Hoge Raad beoogde de wetgever in 1951 juist partijen in staat te stellen voor de
aanvang van het geding door voorlopige getuigenverhoren de feitelijke grondslag
van het geschil te doen vaststellen en deze situatie zal zich met name voordoen als
(een) partij(en) niet precies we(e)t(en) wat er is gebeurd. Gesproken kan worden van
een ontkoppeling van het voorlopig getuigenverhoor en de hoofdzaak: een voorlopig
getuigenverhoor diende ertoe de feitelijke grondslag van het geschil vast te stellen
en niet enkel om al bekende en precieze feiten te bewijzen. De Hoge Raad
vernietigde derhalve de uitspraak.
38

Enka/Dupont: verplichting om de wederpartij op te roepen

Vóór 1988 bestond niet de verplichting de wederpartij te horen. Tussen 1951 en 1988
zijn wel pogingen ondernomen om de positie van de wederpartij te versterken. In
1960 drong de Commissie van de Orde van Advocaten erop aan de wederpartij in de
gelegenheid te stellen zich uit te laten over het verzoekschrift.90 De minister zag
aanleiding deze gedachte over te nemen, vanwege de mogelijke discussie over de
absolute bevoegdheid en het appelverbod. In het Regeringsontwerp van 1969 werd
daarop een artikellid opgenomen, inhoudende dat de rechter niet eerder beschikte
dan acht dagen nadat de verzoeker bij aangetekende brief een afschrift van het
verzoekschrift aan de wederpartij, zo die bekend was, had gezonden, of een zodanig
afschrift bij deurwaardersexploot aan haar had betekend.91 Later is de tekst
aangepast naar aanleiding van de beschikking Enka/Dupont92 in 1985.93 De Hoge
Raad besliste in die beschikking dat de wederpartij op het verzoek moest worden
gehoord, althans daartoe behoorlijk moest worden opgeroepen, tenzij dit ondoenlijk
was uit hoofde van onverwijlde spoed. De Hoge Raad overwoog dat enerzijds het
beginsel van hoor en wederhoor behoort tot de fundamentele beginselen van het
procesrecht en anderzijds het middel van het voorlopige getuigenverhoor zich leent
voor misbruik, waartegen degene tegen wie dat middel wordt gebruikt zich moet
kunnen verweren. Het niet oproepen van de wederpartij betekent verzuim van een
vorm die, ofschoon de wettelijke regeling van het voorlopig getuigenverhoor in het
horen of althans in het daartoe behoorlijk oproepen van de wederpartij niet voorziet,
van essentiële betekenis is. Het schenden van deze essentiële vorm bracht in casu
met zich dat de wederpartij van degene die het voorlopig getuigenverhoor had
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Commissie Orde van Advocaten 1960, p. 197-198.
PG Bewijsrecht 1988, p. 306-307.
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HR 29 maart 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4989, NJ 1986, 242, m.nt. W.H. Heemskerk en L. Wichers
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verzocht, de mogelijkheid kreeg de beschikking waarbij dat verzoek werd toegestaan
in hoger beroep te bestrijden om alsnog zijn verweer naar voren te brengen.
2.8

Wet 1988: verval van de eis van gevaar voor verlies van bewijs bij een
voorlopig getuigenverhoor tijdens een geding

39

Wetswijziging 1988

Na de wetswijziging in 1951 werden stappen ondernomen om het bewijsrecht,
waaronder het voorlopig getuigenverhoor, integraal te vernieuwen. Het duurde
echter tot 1988 voordat het bewijsrecht daadwerkelijk werd gewijzigd. Het voorlopig
getuigenverhoor werd na de wetswijziging geregeld in art. 214-220 Rv (1988).
De belangrijkste verandering was het vervallen van de eis dat tijdens een aanhangig
geding alleen een voorlopig getuigenverhoor kon worden bevolen als het gevaar
bestond dat het bewijsmiddel verloren zou gaan (art. 214 Rv (1988)).94 De wijziging
was voorgesteld door de Commissie uit de Vereniging voor Rechtspraak en de
Nederlandse Orde van Advocaten.95 De Commissie was van mening dat de verruiming van de mogelijkheid een voorlopig getuigenverhoor te houden met name voor
de gedaagde van groot belang kon zijn en ten goede kon komen aan de waarde die
aan getuigenverklaringen kon worden toegekend. Daarnaast zou de verruiming
een nuttige aanvulling zijn op de bevoegdheid die partijen dan alleen nog voor
het aanhangig worden van het geding bezaten. In de toenmalige regeling was de
gedaagde bevoegd tot contra-enquête, maar was hij daarbij gebonden aan het
probandum zoals door de verzoeker omschreven. Was eenmaal een geding aanhangig, dan kon de gedaagde geen voorlopig getuigenverhoor meer krijgen. Een
verruiming zou dus ten goede komen aan het tekort aan evenwicht in de positie
van partijen. De minister kon zich met deze overwegingen verenigen.96
De minister vreesde niet dat het verval van de ‘gevaar voor verlies van bewijs’-eis
ertoe zou leiden dat de rechter vrijwel altijd een voorlopig getuigenverhoor zou
moeten toestaan zonder een juiste afweging te kunnen maken. Ten eerste werd ook
tijdens een geding een voorlopig getuigenverhoor alleen mogelijk in de gevallen
waarin bij de wet getuigenbewijs was toegelaten.97 Ten tweede kreeg de rechter een
bevoegdheid en niet de verplichting een voorlopig getuigenverhoor te bevelen.98
Ten derde werden de bepalingen over het getuigenverhoor van toepassing verklaard
op het voorlopig getuigenverhoor in de schakelbepaling van art. 217 Rv (1988).
De rechter moest daarom ook nagaan of de in het verzoekschrift te stellen feiten of
rechten die men wil bewijzen, gegeven de aard en het beloop van de vordering,
94

Deze eis was nog wel opgenomen in het Voorontwerp van 1959, maar niet meer in het
Regeringsontwerp van 1969. PG Bewijsrecht 1988, p. 302-303.
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Rapport inzake versnelling van de civiele procedure 1966, p. 298.
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Zie echter nr. 116: getuigenbewijs was vanaf het begin van de 20e eeuw bijna altijd toegelaten.
Zie echter par. 6.2 en 6.3: op grond van vaste jurisprudentie moet een verzoek in beginsel worden
toegewezen; de beoordelingsruimte van de rechter is – in ieder geval tot aan 2002 – zeer beperkt.
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relevant en betwist zijn. Op grond van deze argumenten meende de minister dat de
rechter voldoende mogelijkheden had om een tijdens een aanhangige procedure
gedaan verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor af te kunnen wijzen. Na dit
betoog merkte de minister op dat de verruiming weliswaar tot een (geringe)
toename van het aantal voorlopige getuigenverhoren zou kunnen leiden, maar dat
daar tegenover stond dat het aantal gewone getuigenverhoren in gelijke mate zou
afnemen. Dit hetzij omdat partijen als gevolg van het voorlopig getuigenverhoor niet
verder procedeerden hetzij omdat in de procedure (gedeeltelijk) afgezien werd van
een getuigenverhoor.99
Later, in 1986, benadrukte de minister nogmaals dat het juist is het ‘gevaar voor
verlies van bewijs’-vereiste te laten vallen. Hij wees daarbij op de behoefte in de
praktijk om het voorlopig getuigenverhoor te gebruiken tijdens een procedure.100
Ter illustratie noemde de minister een uitspraak van de rechtbank Amsterdam.101
De casus was als volgt. Een schuldeiser verzocht een voorlopig getuigenverhoor
tegen de curator van zijn gefailleerde schuldenaar, terwijl een procedure tussen de
schuldeiser en de curator aanhangig was. In die procedure wilde de schuldeiser,
indien hij met bewijs belast zou worden, de gefailleerde als getuige doen horen. Het
horen van de gefailleerde zou na de – door die gefailleerde gewenste – beëindiging
van diens faillissement door opheffing daarvan niet meer mogelijk zijn. Aangezien
door het voortduren van het faillissement de gefailleerde in de hoofdzaak zou
kunnen worden gehoord, kon niet worden gezegd dat gevaar voor verlies van
bewijs bestond en wees de rechtbank het verzoek af.
40

Doel van het voorlopig getuigenverhoor: bewaren van bewijs en
ophelderen van de feiten

Met de wijziging in 1988 was het doel van het voorlopig getuigenverhoor, zowel
voorafgaand als tijdens een geding, niet meer alleen het bewaren van getuigenbewijs, maar ook het ophelderen van de feiten. Wat ongelukkig gaf de Hoge Raad in
1995 in het arrest Saueressig/Forbo102 echter een karakterisering van het voorlopig
getuigenverhoor die was toegespitst op een voorafgaand aan een procedure te
houden voorlopig getuigenverhoor:
“Het voorlopig getuigenverhoor, zoals dat in de art. 214 e.v. is geregeld, beoogt niet alleen mogelijk
te maken dat spoedig na het plaatsvinden van omstreden feiten daaromtrent getuigenverklaringen
kunnen worden afgelegd alsmede te voorkomen dat bewijs verloren gaat; het strekt óók en vooral
ertoe 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
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PG Bewijsrecht 1988, p. 304.

100 PG Bewijsrecht 1988, p. 304-305.
101 Rb. Amsterdam 8 april 1982, NJ 1984, 661.
102 HR 24 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1683, NJ 1998, 414, m.nt. P. Vlas (Saueressig/Forbo).
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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.”

2.9

Wetswijziging 2002

41

Regeling vrijwel ongewijzigd; jurisprudentie

Behalve een andere nummering – het voorlopig getuigenverhoor is thans geregeld in
art. 186-193 Rv – en redactionele wijzigingen, bracht de wetswijziging in 2002
weinig verandering in de regeling van het voorlopig getuigenverhoor. Noemenswaardig is op deze plaats103 het vervallen van de beperking die gold in geval van
echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van een geregistreerd
partnerschap (art. 214 lid 2 Rv (1988)).
Van veel meer belang is de rechtspraak over de karakterisering en de verschillende
afwijzingsgronden van het voorlopig getuigenverhoor in de periode vanaf 2002. In
dit hoofdstuk wordt deze rechtspraak slechts kort aangestipt, om in met name
hoofdstuk 5 en 6 uitgebreid aan de orde te komen.
In 2011 heeft de Hoge Raad in de beschikking Boekhoorn/Cyrte de in de beschikking
Saueressig/Forbo gegeven – vooral op het voorafgaand aan een procedure te houden
voorlopig getuigenverhoor gerichte – karakterisering aangevuld:
“dat een voorlopig getuigenverhoor ertoe strekt de verzoekende partij bewijs te verschaffen van
feiten en omstandigheden die zij niet alleen in een eventueel te beginnen maar ook in een reeds
aanhangige procedure zou hebben te bewijzen, dan wel de mogelijkheid te verschaffen aan de
hand van de in het voorlopig getuigenverhoor afgelegde getuigenverklaringen meer zekerheid te
verkrijgen omtrent voor de beslissing van het geschil relevante feiten en omstandigheden en aldus
beter te kunnen beoordelen of het raadzaam is een procedure te beginnen of deze voort te zetten
(vgl. laatstelijk HR 22 februari 2008, LJN BB5626, NJ 2010/542, rov. 3.6.1, en HR 22 februari 2008,
LJN BB3676, NJ 2010/543, rov. 3.5.2).
Hetgeen aldus ten aanzien van de positie van de verzoeker van het voorlopige getuigenverhoor
is gezegd, geldt in gelijke mate voor de wederpartij die in het voorlopig getuigenverhoor is
verschenen en daarin op grond van art. 189 in verbinding met art. 168 Rv recht heeft op het leveren
van tegenbewijs.”104

Daarnaast is het aantal afwijzingsgronden vergroot. Vanaf de herontdekking van het
voorlopig getuigenverhoor in de jaren 70 van de vorige eeuw tot aan een aantal,
tussen 2002 en 2005 gewezen arresten van de Hoge Raad105 werd een aan de

103 Ook een belangrijke wijziging is het nieuw ingevoerde art. 191 Rv, dat in par. 5.13 aan de orde
komt.
104 HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU3922, NJ 2012, 316, m.nt. C.J.M. Klaassen en JBPr 2012,
25, m.nt. G. van Rijssen (Boekhoorn/Cyrte). Zie hierover verder nr. 236.
105 HR 13 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE3345, NJ 2004, 18, m.nt. H.J. Snijders en JBPr 2003,
20, m.nt. E.F. Groot (Uiterlinden/Van Zijp); HR 19 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AL8610, NJ
2004, 584 en JBPr 2004, 30, m.nt. E.F. Groot (Wustenhoff/Gebuis); HR 11 februari 2005, ECLI:NL:
HR:2005:AR6809, NJ 2005, 442, m.nt. W.D.H. Asser en JBPr 2005, 21, m.nt. E.F. Groot (Frog/
Floriade).
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wettelijke eisen voldoend verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor door de rechter
slechts afgewezen op grond van misbruik van bevoegdheid. Het middel werd onder
andere daardoor enorm populair. Door de toename van het aantal voorlopige
getuigenverhoren manifesteerden zich echter ook de nadelen van het middel. De
Hoge Raad heeft daarom in de genoemde arresten de afwijzingsgronden van het
voorlopig getuigenverhoor uitgebreid, waardoor de rechter meer mogelijkheden
heeft gekregen om een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor af te wijzen en de
nadelen daarvan beter te ondervangen (zie verder par. 6.3).
2.10

Samenvatting
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Samenvatting van de geschiedenis van het voorlopig getuigenverhoor

In het algemeen kan gesteld worden dat in Nederland steeds – onder wisselende
voorwaarden – gebruik kon worden gemaakt van het middel van het voorlopig
getuigenverhoor. Tegenwoordig wordt het voorlopig getuigenverhoor, na eeuwen
waarin het diende tot de bewaring van bewijs, vooral gezien als een middel om
bewijs (of zelfs: informatie) te verzamelen.
Na de opname van de regeling van het voorlopig getuigenverhoor in het wetboek
van 1838, is de regeling in 1886, 1951 en 1988 versoepeld, omdat in de praktijk
behoefte bestond aan een groter toepassingsbereik van het voorlopig getuigenverhoor. Na 1988 kon het middel zowel voorafgaand aan als tijdens een procedure
worden verzocht zonder dat gevaar voor verlies van bewijs hoefde te worden
aangetoond. Deze veranderde functie heeft geleid tot een toename van het aantal
voorlopig getuigenverhoren en het in de schijnwerpers komen van de nadelen
van het voorlopig getuigenverhoor. Vanaf 2002 heeft de rechter daarom meer
mogelijkheden gekregen om een voorlopig getuigenverhoor af te wijzen.
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3.1

Inleiding
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Een pendant van het voorlopig getuigenverhoor ontbreekt

De regels van bewijslevering in de diverse rechtsstelsels tonen aanmerkelijke
verschillen.106 Dat geldt ook als de regeling van het Nederlandse voorlopig getuigenverhoor wordt vergeleken met mogelijkheden om voorafgaand aan een
procedure getuigen te horen in Duitsland, Engeland en Frankrijk: het voorlopig
getuigenverhoor kent geen pendant in het buitenland.
Ik heb mij beperkt tot voorlopig getuigenbewijs107 voorafgaand aan (het moment
van bewijslevering in) een bodemprocedure in eerste aanleg. De beschrijving van het
verloop van de bodemprocedure is steeds summier, omdat deze enkel tot doel heeft
aan te geven op welk moment tijdens de bodemprocedure de fase van (getuigen)
bewijslevering in de regel aanvangt. Ook richt ik mij, aangezien dit in het kader van
mijn onderzoeksvraag relevant is, voornamelijk op het doel van het voorlopig
getuigenbewijs (en daarmee de grenzen van een verzoek tot het doen houden van
een voorlopig getuigenverhoor).
3.2

Duits recht

3.2.1

Schets van de bodemprocedure

44

Het moment waarop getuigen worden gehoord

De procedure in eerste aanleg bij het Landgericht (geregeld in § 253-494a ZPO) is
“informeel, mondeling en geconcentreerd”.108 In de procedure staat de Haupttermin

106 Krans 2009, p. 58.
107 Deze term bestaat niet in het Duitse, Engelse en Franse recht, maar ik gebruik deze term
gemakshalve voor alle mogelijkheden om getuigenbewijs te verzamelen voorafgaand aan de
procedure of voorafgaand aan het moment van bewijslevering tijdens een aanhangige procedure.
108 Ynzonides & Smits 1992, p. 132.
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centraal: de uitgebreid voorbereide, mondelinge behandeling van de zaak (§ 278
ZPO).109
Nadat de procedure aanhangig is gemaakt door de indiening van een Klageschrift
(§ 253 en § 261 ZPO), kan de zaak op twee manieren naar de Haupttermin worden
geleid: de frühe erste Termin (§ 275 ZPO) en het schriftliches Vorverfahren (§ 276 ZPO).
In het eerste geval kan de rechter kiezen voor een snelle mondeling behandeling. Bij
de voorbereiding daarvan kan hij onder andere getuigen op wie een partij zich heeft
beroepen horen (§ 273 ZPO). Lukt het niet de zaak af te handelen tijdens deze eerste
zitting, dan volgt een Haupttermin (§ 275 (2) ZPO). In het tweede geval wordt een
Haupttermin gehouden na een schriftelijke ronde (§ 276 ZPO). Een uitgebreide
voorbereiding van de Haupttermin moet bewerkstelligen dat onder andere duidelijk
is welke feiten betwist zijn en welk bewijs aangeboden wordt of beschikbaar is.110
Bewijslevering, zoals bewijs door getuigen (§ 373-401 ZPO), wordt opgedragen bij
bewijsbeslissing en kan plaatsvinden voor of in aansluiting op de mondelinge
behandeling (§ 358 en § 358a ZPO) ten overstaan van het gerecht.111 Meestal wordt
bewijs na de mondelinge behandeling geleverd.112
3.2.2

Selbständige Beweisverfahren
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Regeling en doel

Uit de vorige paragraaf blijkt dat in de Duitse procedure bewijs wordt geleverd
tijdens een aanhangige hoofdprocedure, doorgaans na een bewijsbeslissing. Om te
voorkomen dat getuigenbewijs verloren gaat voordat in de hoofdzaak getuigenbewijs kan worden geleverd, kan gebruik worden gemaakt van § 485 ZPO. De
mogelijkheid van § 485 ZPO wordt het selbständige Beweisverfahren genoemd en
het artikel werd in zijn huidige vorm in de wet opgenomen in 1990.113 § 485 (1) ZPO
luidt:

109 Ynzonides & Smits 1992, p. 131.
110 Ynzonides & Smits 1992, p. 132.
111 De mogelijkheid van § 358a ZPO, inhoudende dat voorafgaand aan de mondelinge behandeling
een bewijsopdracht kan worden gegeven, kan een versnelling van de procedure bewerkstellingen
en daarmee de proceseconomie dienen. MüKoZPO/Heinrich 2012, § 358a, aant. 1.
112 Ynzonides & Smits 1992, p. 134.
113 Rechtspflege-Vereinfachungsgesetz van 17 december 1990 (BGBl. 1990 I S.2847), in werking
getreden vanaf 1 april 1991. Het Beweissicherungsverfahren werd vervangen door het selbständige
Beweisverfahren. Door de wijziging werd het verkrijgen van een Begutachtung durch einen
Sachverständigen voorafgaand aan de hoofdzaak sterk vergemakkelijkt, met als doel het bevorderen van het treffen van schikkingen in § 485 (2) en (3). Deze twee artikelleden gelden niet voor
getuigenbewijs; alleen § 485 (1) ziet op getuigenbewijs. MüKoZPO/Schreiber 2012, § 485, aant. 1;
Musielak/Huber (ZPO) 2014, § 485, aant. 1.

44

3.2.2 Selbständige Beweisverfahren

nr. 45

“Während oder auβerhalb eines Streitverfahrens kann auf Antrag einer Partei die Einnahme des
Augenscheins, die Vernehmung von Zeugen oder die Begutachtung durch einen Sachverständigen
angeordnet werden, wenn der Gegner zustimmt oder zu besorgen ist, dass das Beweismittel
verlorengeht oder seine Benutzung erschwert wird”.

Op grond van het artikel kunnen onder voorwaarden op verzoek114 van een partij
getuigen115 worden gehoord voorafgaand aan een civiele116 procedure en tijdens
een civiele procedure, als het moment van bewijslevering in die procedure niet kan
worden afgewacht.117
Het belangrijkste doel van § 485 ZPO is het afweren van bewijsproblemen in de
aanhangige of nog aanhangig te maken hoofdprocedure als gevolg van het verliezen
van bewijs of het bemoeilijken van het verkrijgen of gebruiken van bewijs (hierna
gezamenlijk: verliezen van bewijs).118

114 De rechter kan niet ambtshalve de bewaring van bewijs bevelen op grond van § 485 ZPO. Slechts
op verzoek van een (potentiële) partij in de hoofdzaak kan bewijs worden bewaard. MüKoZPO/
Schreiber 2012, § 485, aant. 4; Kratz (BeckOK ZPO) 2014, § 485, aant. 21; Musielak/Huber (ZPO)
2014, § 485, aant. 6. Zie § 487 ZPO voor de inhoud van het verzoek. Een vereiste is bijvoorbeeld
een zo concreet mogelijke omschrijving van de te bewijzen feiten en het noemen van de te horen
getuigen (Hk-ZPO/Pukall 2014, § 487, aant. 8 en 11; Musielak/Huber (ZPO) 2014, § 487, aant. 3-4).
Het verzoek wordt in beginsel schriftelijk gedaan en wordt ingediend bij het gerecht waar de
hoofdzaak aanhangig is of, als de hoofdzaak nog niet aanhangig is, bij het gerecht dat in de
hoofdzaak bevoegd zal zijn (behoudens de mogelijkheid van § 486 (3)). Het verzoek kan te allen
tijde, zonder toestemming van de wederpartij, worden ingetrokken. De genoemde artikelen
vertonen gelijkenis met de regels die gelden voor het voorlopig getuigenverhoor (vgl. art. 187 Rv).
MüKoZPO/Schreiber 2012, § 485, aant. 4; Musielak/Huber (ZPO) 2014, § 486, aant. 2-4.
115 § 485 (1) ZPO is toegespitst op een aantal bewijsmiddelen, waaronder het getuigenverhoor.
Baumbach/Hartmann 2012, § 485, aant. 3; MüKoZPO/Schreiber 2012, § 485, aant. 2 en 8. Het
artikel bevat geen beperking tot een bewijsthema. Het bewijsthema moet wel in de aanvraag
worden opgenomen (§ 487 ZPO), Kratz (BeckOK ZPO) 2014, § 485, inleiding. De wederpartij kan
onder bepaalde voorwaarden een tegenverzoek doen. Musielak/Huber (ZPO) 2014, § 485, aant.
6a.
116 Het middel kan worden gebruikt in alle geschillen die door de gewone civiele rechter worden
beslist. In bijzondere civiele procedures zijn de voorschriften voor bewijsbewaring vaak van
toepassing door analoge toepassing of een expliciete verwijzing, zie bijvoorbeeld § 46 (2)
Arbeitsgerichtsgesetz voor arbeidsrechtelijke procedures. Zie hierover verder MüKoZPO/Schreiber 2012, § 485, aant. 3. Het middel kan niet worden gebruikt ten behoeve van een straf- of
bestuursrechtelijke procedure, zie Baumbach/Hartmann 2012, übers § 485, aant. 3. Hetzelfde
geldt voor het Nederlandse voorlopig getuigenverhoor, zie par. 4.3.
117 Baumbach/Hartmann 2012, übers § 485, aant. 1; Kratz (BeckOK ZPO) 2014, § 485, aant. 21. Tijdens
een Streitverfahren houdt in: vanaf de aanhangigheid ex § 261 ZPO tot aan de formele
rechtskracht, zie Baumbach/Hartmann 2012, § 485, aant. 8.
118 MüKoZPO/Schreiber 2012, § 485, aant. 1 en 7; Hk-ZPO/Pukall 2014, § 485, aant. 1; Kratz (BeckOK
ZPO) 2014, § 485, inleiding.

45

nr. 46

46

3. Rechtsvergelijking

Wederpartij stemt in met het selbständige Beweisverfahren: geen
gevaar voor verlies van bewijs vereist

Gevaar voor verlies van bewijs is niet nodig als de wederpartij119 instemt120 met het
verzoek; de rechter moet, onafhankelijk van een dreigend verlies van bewijs, een
selbständige Beweisverfahren toestaan als de wederpartij daarmee instemt.121 In de
praktijk wordt echter zelden toestemming gegeven door de wederpartij.122 Hoewel
meer een theoretische mogelijkheid kan op grond van § 485 ZPO voorlopig getuigenbewijs worden verzameld zonder dat gevaar voor verlies van dat getuigenbewijs bestaat. Het belang van het opnemen van deze mogelijkheid is gelegen in de
verwachting dat door de bewijsverzameling geschillen tussen partijen onderling
kunnen worden opgelost.123 De toestemming van de wederpartij is dan ook vooral
van betekenis voor de bewijsverzameling voorafgaand aan de hoofdzaak.124
47

Wederpartij stemt niet in met het selbständige Beweisverfahren: gevaar
voor verlies van bewijs vereist

Zonder (volledige) instemming van de wederpartij moet gevaar voor verlies van
bewijs bestaan.125 Daarvan is in geval van getuigenbewijs sprake als in de hoofd-

119 In het verzoek moet worden opgenomen wie de wederpartij is (§ 487 ZPO). Als in het verzoek geen
wederpartij wordt aangegeven (§ 487 onder 1 ZPO), dan moet de aanvrager glaubhaft maken dat hij
niet in staat is om de gegevens van de wederpartij op te nemen (§ 494 (1) ZPO). Om misbruik te
voorkomen, worden op dit punt hoge eisen gesteld aan de aanvrager. Zo moet hij met redenen
omkleed aangeven wat hij heeft ondernomen om de wederpartij te achterhalen. MüKoZPO/
Schreiber 2012, § 494, aant. 1; Hk-ZPO/Pukall 2014, § 494, aant. 1; Musielak/Huber (ZPO) 2014,
§ 494, aant. 1. In het geval van een onbekende wederpartij kan het gerecht een vertegenwoordiger
aanstellen, die tot taak heeft de rechten van de onbekende wederpartij te waarborgen bij de
bewijsverzameling, bijvoorbeeld een advocaat. Hk-ZPO/Pukall 2014, § 494, aant. 2-3.
120 De instemming van de wederpartij kan, mondeling, schriftelijk of via een Protokoll der Geschäftsstelle
aan het gerecht worden gericht. Ook kan de toestemming tegenover de aanvrager worden gegeven.
In dat geval moet de aanvrager de (schriftelijke) toestemming overleggen of glaubhaft maken (§ 487
(4 ZPO)). Baumbach/Hartmann 2012, § 485, aant. 5; MüKoZPO/Schreiber 2012, § 485, aant. 5; Kratz
(BeckOK ZPO) 2014, § 485, aant. 22; Musielak/Huber (ZPO) 2014, § 485, aant. 9; Hk-ZPO/Pukall 2014,
§ 487, aant. 13. Indien het verzoek enkel is gebaseerd op de toestemming van de wederpartij en deze
niet wordt overgelegd of aannemelijk wordt gemaakt, kan het gerecht het verzoek afwijzen, hoewel
het om proceseconomische redenen aan te bevelen is de wederpartij een termijn te gunnen om
alsnog zijn toestemming te geven. In beginsel kan de toestemming niet worden ingetrokken; de
toestemming is onaantastbaar en onherroepelijk. MüKoZPO/Schreiber 2012, § 485, aant. 5; Hk-ZPO/
Pukall 2014, § 485, aant. 6; Musielak/Huber (ZPO) 2014, § 485, aant. 9.
121 Kratz (BeckOK ZPO) 2014, § 485, inleiding en aant. 23; Hk-ZPO/Pukall 2014, § 485, aant. 1. Deze
instemming kan niet worden gegeven als de wederpartij onbekend is. Een door het gerecht ex
§ 494 (2) ZPO benoemde waarnemer kan die instemming niet vervangen, omdat hij slechts kan
waarnemen bij de bewijsverzameling. Musielak/Huber (ZPO) 2014, § 485, aant. 9.
122 Hk-ZPO/Pukall 2014, § 492, aant. 5; Musielak/Huber (ZPO) 2014, § 485, nr. 2.
123 Kratz (BeckOK ZPO) 2014, § 485, inleiding en aant. 23.
124 Leipold (Stein/Jonas) 2006, § 485, aant. 7.
125 Baumbach/Hartmann 2012, § 485, aant. 6; MüKoZPO/Schreiber 2012, § 485, aant. 7; Hk-ZPO/
Pukall 2014, § 485, aant. 6.

46

3.2.2 Selbständige Beweisverfahren

nr. 48

procedure de verklaring van een getuige onmogelijk of moeilijk te verkrijgen zal zijn
wegens in de persoon van de getuige gelegen omstandigheden.126 Voorbeelden van
een dergelijk gevaar bij een getuige zijn een hoge leeftijd,127 een gevaarlijke ziekte of
broosheid, een als gevolg van ziekte gevreesd geheugenverlies, langdurige afwezigheid vanwege bijvoorbeeld een buitenlandse reis en emigratie.128 Alleen een
bijzonder lange duur van de hoofdprocedure en de algemene angst dat de herinnering van getuigen vervaagt met het verstrijken van de tijd, zijn niet genoeg voor een
procedure ex § 485 ZPO.129 Een verzoek met als doel een verklaring onder ede te
verkrijgen van in de hoofdzaak niet onder ede gehoorde personen, is ook niet
toegelaten.130 Het gevaar voor verlies van bewijs is ook aanwezig als een aanvrager
door handelen of nalaten het verlies zou kunnen voorkomen, tenzij hij actief het
verlies bewerkstelligt.131
48

De beoordeling van een § 485 ZPO-verzoek

Het gerecht dient het verzoek toe te wijzen als het voldoet aan de vereisten van
§ 485 (1) ZPO; het woord kann geeft de rechter geen volledige beoordelingsvrijheid.132 Het gerecht toetst of de verzoekende partij belang heeft bij het verzoek,
namelijk, of er gevaar bestaat dat bewijs verloren gaat voordat in een procedure het
moment van bewijslevering is bereikt.
Hoewel § 485 (1) ZPO niet vereist dat de verzoeker belang moet hebben bij zijn
verzoek tot bewaring van bewijs, zal het verzoek worden afgewezen als voor een
ieder evident is, dat het bewaren van bewijs geen zin heeft, ofwel, dat het bewaren
van bewijs zonder enige twijfel nutteloos is.133 Hiervan is bijvoorbeeld sprake als
een bewijsbeslissing in de hoofdprocedure is genomen en feiten in een procedure op
grond van § 485 (1) ZPO niet eerder worden vastgesteld dan in de hoofdzaak,134 als
een vordering duidelijk niet lijkt te bestaan,135 als een bewijsmiddel onder geen
enkele omstandigheid geschikt is om de feiten te bewijzen136 (bv. als een getuige
zich al heeft beroepen op een verschoningsrecht)137 of als de laatste feitenrechter

126 Kratz (BeckOK ZPO) 2014, § 485, aant. 24; Hk-ZPO/Pukall 2014, § 485, aant. 2.
127 De hoge leeftijd (84) van een getuige is voldoende reden voor het gevaar van verlies van bewijs;
er hoeft geen sprake te zijn van een verminderde gezondheidstoestand die het risico van een
ontijdige dood inhoudt. Baumbach/Hartmann 2012, § 485, aant. 7; MüKoZPO/Schreiber 2012,
§ 485, aant. 8.
128 Dörschner 2000, p. 25; Baumbach/Hartmann 2012, § 485, aant. 6-7; MüKoZPO/Schreiber 2012,
§ 485, aant. 8; Kratz (BeckOK ZPO) 2014, § 485, aant. 24.1.
129 Kratz (BeckOK ZPO) 2014, § 485, aant. 24.1.
130 MüKoZPO/Schreiber 2012, § 485, aant. 8.
131 Kratz (BeckOK ZPO) 2014, § 485, aant. 24.
132 Kratz (BeckOK ZPO) 2014, § 485, aant. 21. Vgl. art. 186 Rv.
133 Kratz (BeckOK ZPO) 2014, § 485, aant. 26; Musielak/Huber (ZPO) 2014, § 485, aant. 7.
134 Kratz (BeckOK ZPO) 2014, § 485, aant. 26.
135 Hk-ZPO/Pukall 2014, § 485, aant. 7.
136 Kratz (BeckOK ZPO) 2014, § 485, aant. 27; Hk-ZPO/Pukall 2014, § 485, aant. 8.
137 Musielak/Huber (ZPO) 2014, § 485, aant. 8.
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heeft beslist dat bewijs van bepaalde feiten niet relevant is voor de beslissing.138 In al
deze – zeer eng begrensde – uitzonderingsgevallen heeft verlies van bewijs geen
nadelige uitwerking op de hoofdzaak, zodat er geen belang bestaat bij het verzamelen van dat bewijs.139
De rechter dient zich buiten de bovenstaande gevallen te onthouden van een oordeel
over de behoefte aan het bewijs of de relevantie van het bewijs in de hoofdzaak dan
wel de kans van slagen van de vordering in de hoofdzaak.140
49

Na de toewijzing van een § 485-verzoek

Als de rechter een selbständige Beweisverfahren toestaat,141 worden de getuigenverklaringen afgenomen volgens de gewone regels voor het getuigenverhoor (§ 355-370
ZPO).142 Het gerecht kan partijen oproepen voor een mondelinge behandeling als de
verwachting bestaat dat een akkoord kan worden bereikt (§ 492 (3) ZPO). Na de
vaststelling van de feiten, kunnen partijen en de rechter zich concentreren op
bewijswaardering en rechtsvragen en is er vaak een basis voor het treffen van een
schikking, waardoor het geschil versneld wordt opgelost.143 Voor het aannemen van
deze schikkingsbereidheid bestaat in ieder geval reden als de wederpartij toestemming heeft gegeven voor het selbständige Beweisverfahren.144
3.2.3

Vergelijking

50

Grootste verschil: het doel

Het grootste verschil tussen het selbständige Beweisverfahren en het voorlopig
getuigenverhoor betreft het doel van de middelen. Het selbständige Beweisverfahren
heeft als belangrijkste doel het zekerstellen van bewijs, terwijl het voorlopig getuigenverhoor als belangrijkste doel het verzamelen van bewijs heeft. Echter, het
selbständige Beweisverfahren kan ook ingezet worden om meer zekerheid over de
feiten te verkrijgen en zo de kansen op een schikking te vergroten. De rechter moet,
ook als geen gevaar voor verlies van bewijs bestaat, tot een selbständige Beweisverfahren beslissen als de wederpartij daarvoor toestemming geeft. Deze toestemming
ontbreekt echter doorgaans, waardoor het selbständige Beweisverfahren in de praktijk
niet ten behoeve van het verduidelijken van de feiten (en het inschatten van
proceskansen dan wel het treffen van een schikking) wordt ingezet.

138 Musielak/Huber, (ZPO) 2014, § 485, aant. 7; Kratz (BeckOK ZPO) 2014, § 485, aant. 27.
139 Kratz (BeckOK ZPO) 2014 § 485, aant. 26.
140 Musielak/Huber (ZPO) 2014, § 485, aant. 7; Hk-ZPO/Pukall 2014, § 485, aant. 7.
141 Tegen een toewijzende beslissing staat geen rechtsmiddel open (§ 490 ZPO). MüKoZPO/Schreiber
2012, § 485, aant. 24 en vgl. art. 188 lid 2 Rv (zie nr. 5.8.1).
142 Baumbach/Hartmann 2012, § 492, aant. 2-4; Hk-ZPO/Pukall 2014, § 492, aant. 1.
143 MüKoZPO/Schreiber 2012, § 485, aant. 1. Vgl. art. 191 Rv.
144 Hk-ZPO/Pukall 2014, § 492, aant. 5.
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Parallel met de afwijzingsgrond onvoldoende belang

De gronden waarop een verzoek tot een selbständige Beweisverfahren kan worden
afgewezen, vertonen veel overeenkomsten met de afwijzingsgrond onvoldoende
belang (zie hoofdstuk 7). Een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor dient immers vanwege onvoldoende belang te worden afgewezen als
bewijsverzameling nutteloos is. De Nederlandse rechter kan een verzoek ook
afwijzen als de bewijsverzameling niet nutteloos is, maar wel bijvoorbeeld niet
efficiënt is. De Duitse rechter heeft een dergelijke ruimere bevoegdheid om een
verzoek af te wijzen niet. De verklaring daarvoor is gelegen in de onomkeerbare
gevolgen van een afwijzing van het selbständige Beweisverfahren: de getuige zal in de
hoofdzaak waarschijnlijk geen verklaring kunnen afleggen. Zoals ik in nr. 248
opmerk, dient als een voorlopig getuigenverhoor wordt verzocht omdat gevaar
voor verlies van bewijs bestaat, de rechter eenzelfde enge beoordelingsmarge te
hebben als de Duitse rechter. Om de belangen van een onbekende wederpartij te
beschermen, verdient het aanwijzen van een advocaat om die onbekende wederpartij te vertegenwoordigen aanbeveling. Daartoe kan een artikel vergelijkbaar met
§ 494 ZPO in de wet worden opgenomen (zie nr. 46).
3.3

Engels145 recht
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De bodemprocedure

De meeste civiele zaken worden in eerste instantie behandeld en beslist door de
county courts en de High Courts.146
De procedure begint doorgaans147 met een pre-trail fase die aanvangt met het
uitvaardigen van een claim form door het gerecht op verzoek van de eiser (Civil
Procedure Rules (CPR) 7.2).148 In of met het formulier dan wel kort daarna149 moet
de eiser aangeven – kort samengevat – wat hij eist en op welke gronden (particulars
of claim).150 De wederpartij die verweer wenst te voeren,151 dient gemotiveerd te

145 De in deze paragraaf besproken regels gelden ook voor Wales.
146 Door welk gerecht een zaak moet worden behandeld en beslist is afhankelijk van de waarde van
de zaak en het soort te volgen track. Ward/Akhtar 2011, p. 252-253; Andrews 2013, 5.42-5.48;
O’Hare/Browne 2013, nr. 1.004, 9.002. Zie ook CPR 7.1 en PD 7A.2.
147 Vgl. CPR 8. Zie Andrews 2013, nr. 5.04.
148 Ward/Akhtar 2011, p. 505; Andrews 2013, nr. 4.12 en 5.02; O’Hare/Browne 2013, nr. 9.004.
149 CPR 7.4 en PD 7.6; Andrews 2013, nr. 5.02 en 5.24-5.25.
150 Andrews 2013, nr. 5.02; O’Hare/Browne 2013, nr. 9.008-9.011.
151 De wederpartij kan op drie manieren reageren op de (particulars of) claim: hij kan instemmen met
de eis (CPR 14), verweer voeren tegen de eis (CPR 15) of beide als hij de vordering deels betwist
en hij kan een acknowledgement of claim indienen als hij niet in staat is binnen de termijn van CPR
15.4 zijn verweer in te dienen of als hij de bevoegdheid van de rechter betwist (CPR 11). Zie CPR 9.
Andrews 2013, 6.19-6.21; O’Hare/Browne 2013, 9.012-9.016.
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reageren op de particulars of claim. Hij moet bijvoorbeeld aangeven welke stellingen
hij betwist en waarom (CPR 16.5).152 Na het raadplegen van partijen wordt de zaak
ingedeeld als small claims track, fast track of multi-track (zie CPR 26-29 voor de
bijzonderheden van de verschillende sporen).153 In beginsel volgt via alle sporen een
trial, hoewel de meeste zaken uiteindelijk niet ter trial worden behandeld, bijvoorbeeld omdat ze worden geschikt.154
53

Pre-action, pre-trial en trial

Vóór de invoering van de Civil Procedure Rules155 was er een strikte scheiding
tussen de pre-trial fase en de trial fase.156 In de pre-trial fase werd de trial voorbereid
en deze fase werd gedomineerd door partijen met zo min mogelijk bemoeienis van
het gerecht. In deze fase werden geen beslissingen genomen.157 De trial – eigenlijk
de ‘echte’ procedure – was een mondelinge aangelegenheid en het zwaartepunt van
de procedure.158 Het voeren van een gehele procedure – vanaf de openingsspeech
van de advocaat tot de beslissing van de rechter – tijdens een terechtzitting maakte
het proces tot een “dramatic, earnest and vibrant feature of public life”, geheel in
overeenstemming met de Engelse voorliefde voor drama.159 De scheiding tussen
pre-trial en trial viel samen met de scheiding tussen disclosure – bewijs verzamelen
en uitwisselen – en evidence – bewijs leveren.160
De vroegere scheiding is tegenwoordig grotendeels verdwenen doordat het gerecht
de zaak vanaf het eerste begin moet managen. In de pre-trial fase worden ook
beslissingen genomen, bijvoorbeeld over de mate van disclosure (CPR 31.5).161 Trial is
daarmee nog steeds de laatste fase, maar niet meer de meest belangrijke fase.162 De
trial is een mix van schriftelijk en mondeling procederen geworden, omdat partijen
zich tijdens de trial meer en meer beroepen op tijdens de pre-trial fase uitgewisselde
stukken.163 Ook het moment waarop bewijs wordt gepresenteerd aan het gerecht is
veranderd; in de praktijk heeft de rechter in meer ingewikkelde zaken voorafgaand
aan de trial de relevante documenten, witness statements en stellingen van partijen
bestudeerd.164

152 Ward/Akhtar 2011, p. 506. Zie voor de inhoud van eis en verweer uitgebreid PD 16.
153 Andrews 2013, nr. 5.48.
154 In bijvoorbeeld small claims zaken kan de rechter, met toestemming van partijen, afzien van een
hearing (CPR 27.10).
155 De Civil Procedure Rules 1998 (SI 1998/3132) van 10 december 1998 zijn van toepassing op zaken
die zijn begonnen na 26 april 1999.
156 Zie hierover Van den Reek 1997, nr. 62-63.
157 Zuckerman 2013, nr. 1.82 en 1.103.
158 Andrews 2013, nr. 14.04.
159 Andrews 2003, nr. 6.53-6.54.
160 Andrews 2003, nr. 34.07.
161 Andrews 2013, nr. 11.26A-C; Zuckerman 2013, nr. 1.104.
162 Andrews 2013, nr. 14.03 geeft aan dat trial tegenwoordig zeldzaam is; Zuckerman 2013, nr. 1.104.
163 Andrews 2003, nr. 6.55.
164 Zuckerman 2013, nr. 1.105.
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Naast het vervagen van de scheiding tussen de fasen van pre-trial en trial, is er een
belangrijke fase bijgekomen in het Engelse procesrecht: de pre-action fase. Op
initiatief van Lord Woolf zijn vanaf 1999 pre-action protocols165 in werking getreden
die betrekking hebben op een veelheid van geschillen, zoals bijvoorbeeld disease and
illness claims, low value personal injury claims in road traffic accidents en housing
disrepair cases.166 Ook is er een Practice Direction die ingaat op de preprocessuele
houding van partijen in zaken waarop geen pre-action protocol van toepassing is.167
De pre-action protocols bevatten best practice-regels die gelden wanneer partijen
verwachten dat een geschil waarschijnlijk tot een procedure zal leiden.168 De doelen
van de pre-action protocols zijn: partijen in staat stellen om hun geschil in onderling
overleg op te lossen en hen de mogelijkheden bieden om de daartoe benodigde
informatie te verkrijgen en, als een schikking niet bereikt kan worden, de basis te
leggen voor een vlot verloop van de procedure.169 Het voornaamste doel is stimuleren dat partijen in een zo vroeg mogelijk stadium communiceren over de tussen
hen bestaande geschilpunten en relevante informatie uitwisselen zodat partijen
proberen een schikking te treffen vóórdat een dagvaarding wordt uitgebracht.170
De pre-action protocols bevatten dwingende richtlijnen171 die aangeven hoe redelijk
handelende procespartijen zich in de fase voorafgaand aan de pre-trial dienen op te
stellen.172 Essentieel is dat de eiser in een pre-action letter het geschil moet omlijnen,
moet aangeven of hij alternative dispute resolution (ADR) verlangt en kopieën moet
bijvoegen van de documenten waarop hij zich beroept. De wederpartij moet daarop
gemotiveerd antwoorden.173
3.3.2

Civil Procedure Rules
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Hervorming van de Engelse procedure; doelstelling CPR

De oude wijze van procederen, gekenmerkt door uitgebreide – ongebreidelde –
disclosure (zie hierna) en de behandeling van de gehele zaak in fysieke aanwezigheid
165 Final report 1996, III.10.
166 Zie voor de verschillende pre-action protocols www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/
protocol.
167 Practice Direction – Pre-action conduct, waarin in section III.6 bijvoorbeeld wordt bepaald dat
partijen voordat zij een procedure beginnen voldoende informatie moeten uitwisselen om
elkaars standpunt te begrijpen en overwogen beslissingen te nemen over een oplossing in
onderling overleg; Zuckerman 2013, nr. 1.118.
168 Zuckerman 2013, nr. 1.116.
169 Final report 1996, nr. III.10; O’Hare/Browne 2013, 6.018; Zuckerman 2013, nr. 1.114.
170 Tzankova 2001, p. 4; Ward/Akhtar 2011, p. 504; Zuckerman 2013, nr. 15.109.
171 Aan de niet-naleving van de pre-action protocols kunnen in een latere procedure sancties worden
verbonden, bijvoorbeeld wanneer het gerecht case management aanwijzingen geeft (CPR 3.1) of
wanneer het gerecht over de kosten(verdeling) beslist (CPR 44.4). Tzankova 2001, p. 4-6;
Zuckerman 2013, nr. 1.114-1.123.
172 Tzankova 2001, p. 4.
173 Ward/Akhtar 2011, p. 504.
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van partijen, getuigen, deskundigen, advocaten en rechters tijdens de trial, kostte
veel tijd en geld en deed geluiden opkomen voor een meer efficiënte, schriftelijke
behandeling.174
Na rapporten van Lord Woolf zijn de Civil Procedure Rules ontwikkeld.175 De
belangrijkste doelstelling van de CPR is het op juiste wijze behandelen en beslissen
van zaken tegen proportionele kosten (CPR 1.1).176
Om een correcte uitkomst te bereiken op een proportionele en redelijk vlotte wijze
moet ten eerste het gerecht zijn bevoegdheden op grond van de CPR uitoefenen met
inachtneming van de doelstelling (CPR 1.2). Zo kan het gerecht veel invloed
uitoefenen op het gebied van bewijs. Partijen hebben niet langer het recht om
zich op elk, mits toelaatbaar en relevant, bewijs te beroepen. Het gerecht kan
beslissingen nemen over de geschilpunten waarover bewijs moet worden geleverd
en de wijze waarop het bewijs moet worden gepresenteerd aan het gerecht, waarbij
het steeds de balans moet zoeken tussen enerzijds een correcte, eerlijke behandeling
van de zaak en anderzijds een zo vlot, goedkoop en efficiënt mogelijke afhandeling
van de zaak (CPR 32.1).177 Volgens Andrews moet de rechter de bevoegdheid om
bewijs te beperken niet te ijverig gebruiken, ter voorkoming van de schijn van
partijdigheid en oneerlijkheid: “Regimented ‘time and motion’ science should be
reserved for the production line of motor manufacturers.”178
55

De rechter is case manager

Partijen hebben ten tweede de verplichting de rechter in staat te stellen om zijn taak
als case manager te vervullen (CPR 1.3). Zo moet een partij bijvoorbeeld het gerecht
relevante informatie over de voortgang van de zaak verstrekken.179 Een belangrijke
door de CPR teweeggebrachte verandering is dat partijen ook verplicht zijn aan
elkaar medewerking te verlenen, waarbij cruciaal is dat partijen verplicht zijn
positief te antwoorden op redelijke verzoeken om informatie.180 Vóór de CPR waren
partijen slechts verplicht te voldoen aan processuele verplichtingen. Als er geen
verplichting tot disclosure was opgelegd door de rechter, stond het partijen geheel
vrij om documenten achter te houden.181
Tenslotte moet de rechter doen aan “active case management” (CPR 1.4). Het actief
managen van de zaak houdt bijvoorbeeld in dat de rechter in een vroeg stadium de
174 Andrews 2003, nr. 6.63-6.64.
175 Andrews 2013, nr. 1.06 e.v.
176 Zuckerman 2013, nr. 1.2-1.3 en 1.99.
177 Andrews 2013, nr. 14.34; Zuckerman 2013, nr. 11.84-11.86. Zie voor de algemene case management
bevoegdheden van de rechter: CPR 3.1.
178 Andrews 2003, nr. 34.20. Zie ook Andrews 2013, nr. 14.34-14.36.
179 Zuckerman 2013, nr. 1.106-1.108.
180 Zuckerman 2013, nr. 1.109-1.113. Een andere bepaling waaruit deze medewerking blijkt is bijvoorbeeld CPR 35.7, waarin partijen worden aangemoedigd samen één deskundige te benoemen.
181 Zuckerman 2013, nr. 1.110.

52

3.3.3 Disclosure

nr. 56

geschilpunten moet abstraheren, moet bepalen welke punten uitgebreid onderzoek
vergen, een tijdpad moet maken en partijen moet stimuleren een schikking te treffen
(CPR 1.4).182 Uit CPR 1 blijkt dat de kern van de CPR het actief managen van de civiele
procedure met als leidend criterium proportionaliteit is.183 De actieve bemoeienis
van de rechter vanaf het eerste begin, heeft de scheiding tussen pre-trial (voorbereiding) en trial (procedure) tegenwoordig grotendeels doen verdwijnen.
3.3.3

Disclosure

56

Disclosure voor en na de CPR

Een kenmerk dat de Engelse procedure onderscheidt van de Nederlandse procedure
is disclosure: een partij toegang verlenen tot relevante documenten die in handen
zijn van de wederpartij of derden.184 Disclosure wordt gezien als een essentieel
element van het recht op een eerlijk proces; disclosure draagt bij aan de gelijkheid op
het gebied van de toegang tot informatie en het achterhalen van de waarheid.185
Doordat alle partijen in een vroeg stadium beschikken over de relevante documenten, kunnen zij een goede inschatting maken van hun kansen op succes in een
procedure en daardoor wordt de kans op schikkingen vergroot.186
Er bestaat niet een automatisch recht op disclosure; pas na een order to give disclosure
van het gerecht, welke order vaak wordt gegeven in het stadium waarin wordt
bepaald volgens welk spoor de zaak zal worden behandeld of na een case management vergadering, rust op partijen de verplichting tot disclosure.187
Vóór de CPR vielen ook documenten die niet direct relevant voor de zaak waren
onder de verplichting tot disclosure.188 Deze uitgebreide disclosure nam veel tijd in

182 Andrews 2013, nr. 9.10-9.20; Zuckerman 2013, nr. 1.82 en 1.97-1.98.
183 Andrews 2013, nr. 1.18; Zuckerman 2013, nr. 1.92-1.96.
184 Ward/Akhtar 2011, p. 535-536; Andrews 2013, nr. 9.05 en 11.14; Zuckerman 2013, nr. 15.1.
185 Andrews 2013, nr. 11.02; Zuckerman 2006, nr. 15.2 en 15.12-15.13.
186 Zuckerman 2013, nr. 15.2. De verplichting tot disclosure geldt niet als de zaak volgens de regels van
de small track wordt behandeld (CPR 27.2). De regels van disclosure, die vooral gevonden worden in
CPR 31 gelden dus met name voor fast track- en multi-trackzaken. Zuckerman 2013, nr. 15.8.
187 Zuckerman 2013, nr. 15.17.
188 Compagnie Financiere et Commerciale du Pacifique v Peruvian Guano Co (1882) 11 Q.B.D. 55. De
Peruvian Guano-test was het meest belangrijke criterium om te beoordelen of een document
onder een disclosureverplichting viel. In die uitspraak overwoog Brett L.J.: “It seems to me that
every document relates to the matters in question in the action, which not only would be
evidence upon any issue, but also which, it is reasonable to suppose, contains information which
may –not which must –either directly or indirectly enable the party requiring the affidavit either
to advance his own case or to damage the case of his adversary. I have put in the words “either
directly or indirectly,” because, as it seems to me, a document can properly be said to contain
information which may enable the party requiring the affidavit either to advance his own case or
to damage the case of his adversary, if it is a document which may fairly lead him to a train of
inquiry, which may have either of these two consequences.” Andrews 2013, nr. 11.22; Zuckerman
2013, nr. 15.4-15.5.
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beslag en was kostbaar. Daarnaast loonden de tijdsinspanning en hoge kosten niet de
moeite, omdat veel documenten slechts zijdelings op de zaak van toepassing waren.189
In de CPR zijn daarom regels opgenomen die de voordelen van disclosure moeten
behouden en de nadelen van disclosure moeten opheffen door disclosure te beperken
tot voor de beslissing van de zaak relevante documenten en door invoering van het
begrip ‘proportionaliteit’ op grond waarvan een afweging kan worden gemaakt tussen
de verwachte opbrengst en de kosten van disclosure.190 Hoewel de CPR de rechter
middelen geven om disclosure te beperken tot de relevante documenten, blijft het
uitgangspunt dat een partij toegang heeft tot alle relevante documenten.191
Traditioneel kon de verplichting tot uitgebreide disclosure pas worden opgelegd
nadat een procedure was begonnen.192 Inmiddels kan ook voorafgaand aan een
procedure een verplichting tot disclosure bestaan. De pre-action protocols schrijven
voor dat de belangrijkste relevante documenten worden uitgewisseld. Hieruit blijkt
dat het uitwisselen van relevante informatie als gebruikelijk onderzoek voorafgaand
aan het beginnen van een procedure moet worden beschouwd. 193 Ook kan een
potentiële partij, als er een reële kans op een procedure is, een order vragen tegen
een potentiële wederpartij om direct relevante documenten uit te wisselen en de
wenselijkheid van een procedure te onderzoeken (CPR 31.16).194
3.3.4
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Getuigen in de pre-trial fase voor 1986

Uit het bovenstaande is gebleken dat van oudsher een verplichting bestond om alle
meer of minder relevante documenten uit te wisselen in de pre-trial fase. Het moderne
Engelse procesrecht kent regels op grond waarvan de verplichting tot disclosure in
beginsel beperkt is tot slechts de direct relevante documenten, maar ook zijn mogelijkheden gegeven om in een eerder stadium dan de pre-trial fase tot uitwisseling van
documenten te komen. Ook ten aanzien van getuigenbewijs zijn de afgelopen decennia
veranderingen doorgevoerd, die passen in de “cards face upon the table”-trend.195
Vóór 1986 speelden getuigen geen rol in de pre-trial fase. Pas tijdens de trial legden
getuigen hun eerste en mondelinge verklaring af. De inhoud van de verklaring van

189 Andrews 2013, nr. 11.23; Zuckerman 2013, nr. 15.6.
190 Zuckerman 2013, nr. 15.7.
191 Zuckerman 2013, nr. 15.10-15.11.
192 Zuckerman 2013, nr. 15.108.
193 Andrews 2013, nr. 11.04-11.05; O’Hare/Browne 2013, nr. 30.026; Zuckerman 2013, nr. 15.8 en
15.109.
194 Andrews 2013, nr. 11.05 en 11.08-11.09; Zuckerman 2013, nr. 15.8 en 15.111. Drie essentiële
voorwaarden van CPR 31.16 zijn: (1) de verzoeker en de verweerder van de order zullen
waarschijnlijk partijen zijn als een procedure wordt begonnen, (2) de documenten vallen onder
de standaard disclosure verplichting en (3) disclosure is wenselijk, omdat disclosure nuttig is voor
de procedure, bijdraagt aan het bereiken van een schikking of kostenbesparend is.
195 O’Hare/Browne 2013, 6.018; Zuckerman 2013, nr. 15.3, 20.1 en 20.4.
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de getuige kon dus een verrassing voor de wederpartij en de rechter betekenen. Dit
verrassingselement paste niet in het algemene beleid om (potentiële) partijen in
staat te stellen zo vroeg mogelijk zo volledig mogelijke informatie over het geschil te
verzamelen, zodat zij in staat zijn de sterke en zwakke punten van hun zaak te
bepalen, zij de wenselijkheid van een procedure en de mogelijkheid van een schikking kunnen beoordelen en bereikt kan worden dat tijdens de trial de wederpartij
niet wordt verrast en de rechter goed is voorbereid op het soort en de omvang van
het bewijs.196
58

Witness statements; regeling en ontwikkeling

Door de vanaf 1986 gegeven mogelijkheid om witness statements uit te wisselen
tijdens de pre-trial fase, werd het verrassingselement – en de daarmee gepaard
gaande tijd en kosten – van getuigenbewijs tijdens de trial goeddeels uitgesloten.197
Een witness statement is een schriftelijke, in eigen woorden opgestelde en ondertekende verklaring van een getuige, die informatie bevat die de getuige ook mondeling
zou mogen geven en die vergezeld wordt van een statement of truth van de getuige of
zijn advocaat (CPR 32.4 en 32.8, PD 32 r.20).198 De verantwoordelijkheid om ervoor
te zorgen dat de getuige begrijpt dat het belangrijk is eerlijk, volledig en accuraat
verslag te doen van de door hem waargenomen feiten, ligt bij de juridische adviseurs
van partijen.199
Al snel bleek dat de verwachte tijd- en kostenbesparing van witness statements
uitbleef (integendeel, de kosten rezen de pan uit) en bovendien de bewijswaarde
minder was dan van de mondelinge getuigenverklaringen. De witness statements
werden door juristen nauwkeurig geformuleerde, lange epistels in plaats van een
eigen verslag van de door de getuige waargenomen feiten. Voordat een witness
statement werd overgelegd, waren er vele concepten aan vooraf gegaan.200 Op
voorspraak van Lord Woolf werden later in de CPR regels opgenomen die door
juristen opgestelde verklaringen moeten voorkomen (de verklaring moet in beginsel
zijn opgesteld in de eigen woorden van de getuige (PD 32, r. 18.1) en kort en bondig
zijn)201 en die de mogelijkheid geven een witness statement later aan te vullen of uit
te breiden (CPR 32.5). Ook kan de rechter een witness statement beperken tot
bepaalde gebeurtenissen of de lengte van de verklaring beperken (CPR 32.2).202
Als partijen onderling van mening verschillen over het uitwisselen van witness
statements, kan het gerecht een order geven waarbij de verplichting om getuigenbewijs uit te wisselen tijdens de pre-trial fase wordt opgelegd. In een dergelijke order
196 Zuckerman 2013, nr. 20.1, 20.4 en 20.32. Zie ook 15.3.
197 Zuckerman 2013, nr. 15.3 en 20.4.
198 Doorgaans is getuigenbewijs toegestaan, zie Andrews 2013, nr. 14.38; Zuckerman 2013, nr. 20.17.
199 O’Hare & Browne 2013, nr. 14.005.
200 Zuckerman 2013, nr. 20.5.
201 O’Hare & Browne 2013, nr. 14.009; Zuckerman 2013, nr. 20.5 en 20.16-20.20.
202 Bijvoorbeeld als de rechter heeft besloten dat een vordering in een afzonderlijke procedure moet
worden behandeld en beslist (CPR 3.1). Andrews 2013, nr. 14.38A; Zuckerman 2013, nr. 20.21.
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wordt ook de omvang van de verplichting omschreven en kunnen instructies
worden gegeven over de volgorde van het overleggen van witness statements (CPR
32.4).203 Het gerecht zal een dergelijke order in beginsel geven als de verklaringen
relevante feiten betreffen (CPR 32.4).204
59

Gebruik van de witness statements in de procedure

In de CPR wordt nog steeds voorrang gegeven aan het mondelinge verhoor van de
getuige tijdens de trial.205 Als een partij een in de pre-trial fase uitgewisselde witness
statement als bewijs wil gebruiken voor zijn zaak, dan moet hij de getuige in beginsel
oproepen voor de trial, tenzij het gerecht anders beslist of de partij de verklaring
inbrengt als hearsay-bewijs (CPR 32.2 en 32.5).206 Als de partij de verklaring als
hearsay-bewijs aanmerkt, kan de wederpartij vragen om cross-examination (CPR
32.7). Als de getuige vervolgens niet verschijnt, kan de witness statement worden
uitgesloten van het bewijs.207 Als de partij de verklaring niet als hearsay-bewijs
aanmerkt, kan de wederpartij dat doen (CPR 32.5). De partij die aanvankelijk de
witness statement heeft overgelegd, kan vervolgens het gerecht vragen om crossexamination van de getuige (CPR 33.4).
De getuige zal zijn verklaring in de witness statement doorgaans niet mondeling
herhalen, maar slechts onder ede bevestigen. De witness statement is daarmee de
vervanger van de mondeling afgelegde getuigenverklaring.208 De rechter kan bevelen dat de getuige mondeling zijn eerdere verklaring herhaalt, bijvoorbeeld als
informatie betwistbaar is of als de geloofwaardigheid van de getuige in discussie
is.209 Ook kan er een (door het gerecht te beoordelen) good reason bestaan om
informatie aan te vullen of in te gaan op recente ontwikkelingen (CPR 32.5).210
Vervolgens krijgt de wederpartij van de partij die de getuige heeft opgevoerd de
gelegenheid om de getuige aan de tand te voelen tijdens de cross-examination. Deze
cross-examination wordt gezien als zeer belangrijk om de waarheid aan het licht te
brengen en van Engelse advocaten wordt verwacht dat ze zeer kundig zijn in het
doen wankelen van getuigen.211 Een groot verschil met de terughoudendheid van
203 Zuckerman 2013, nr. 20.11-20.13. Doorgaans wordt bepaald dat de witness statements gelijktijdig
moeten worden overgelegd, omdat dit voorkomt dat later overgelegde witness statements worden
aangepast aan eerder overgelegde. CPR 32.4 geldt niet voor de small claims track (CPR 27.2).
204 Andrews 2013, nr. 11.06.
205 Andrews 2003, nr. 6.56.
206 Phipson/Malek 2010, nr. 11-06; Zuckerman 2013, nr. 20.33. CPR 32.5 vereist alleen de oproeping
en niet de verschijning van de getuige.
207 Phipson/Malek 2010, nr. 11-06.
208 Andrews 2003, nr. 34.21; Zuckerman 2013, nr. 20.34.
209 Phipson/Malek 2010, nr. 12-02.
210 Andrews 2003, nr. 31.48; Phipson/Malek 2010, nr. 11-06 en 12-02; Zuckerman 2013, nr. 20.3520.39. Als de aanvullende verklaring substantieel lijkt of kan leiden tot een verrassing op de trial,
dan is het raadzaam niet af te wachten of gerecht toestemming geeft voor een aanvulling tijdens
trial. Beter kan dan een aanvullende witness statement worden overgelegd voorafgaand aan de
trial, zie Phipson/Malek 2010, nr. 12-03-12.04.
211 Andrews 2003, nr. 34.23.
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Nederlandse advocaten om getuigen van de wederpartij te testen. De witness statements betekenen een substantiële tijdbesparing tijdens de trial, onder andere omdat
het mondelinge verhoor beperkt kan blijven tot de cross-examination van de wederpartij,212 hoewel cross-examination in de praktijk niet vaak meer voorkomt. Ook een
trial wordt doorgaans niet meer gehouden, waardoor getuigenbewijs in de meeste
gevallen beperkt blijft tot de schriftelijke witness statements.
60

Witness summary

Als een partij een witness statement moet produceren, maar daartoe niet in staat
is,213 kan deze partij het gerecht vragen om een witness summary te mogen
overleggen (CPR 32.9). Een witness summary is een samenvatting van de verklaring
die de getuige zou hebben gegeven of – als dat onbekend is – van de punten
waarover de partij de getuige vragen zou hebben gesteld en waarin ook de naam en
het adres van de beoogde getuige zijn opgenomen.214 Voor een witness summary kan
bijvoorbeeld worden gekozen als er geen tijd meer is voor uitgebreide witness
statements voorafgaand aan de trial of als een getuige niet bereid is een witness
statement af te geven.215
Als een witness statement of witness summary niet tijdig wordt overgelegd, dan mag
de getuige, behoudens toestemming van het gerecht, niet worden opgeroepen voor
de trial om mondeling te verklaren (CPR 32.10). Het niet mogen oproepen van een
getuige is een zware sanctie. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, kan
de rechter ook voor een minder zware sanctie kiezen zoals het uitstellen van de trial
om alsnog een witness statement of witness summary te produceren of het opleggen
van een financiële sanctie.216
3.3.5

Depositions
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Depositions: regeling en doel

Het uitwisselen van witness statements in de pre-trial fase betekent niet dat de
verklaringen ook steeds als bewijs kunnen worden gebruikt. Hoewel in de praktijk
doorgaans wordt volstaan met witness statements, is volgens de CPR voor het gebruik
van de getuigenverklaringen als bewijs nodig dat de getuige wordt opgeroepen om
op de trial te verschijnen. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waar212 Zuckerman 2013, nr. 20.2 en 20.4. Tijdwinst wordt ook behaald doordat partijen en de rechter de
inhoud van de verklaring van de getuige kennen.
213 Zuckerman 2013, nr. 20.23.
214 Phipson/Malek 2010, nr. 11-07; Zuckerman 2013, nr. 20.22. Overigens kan het gerecht op eigen
initiatief het overleggen van witness summaries in plaats van witness statements bevelen op grond
van case management-overwegingen, bijvoorbeeld in geval van een simpele fast track zaak, zie
Zuckerman 2013, nr. 20.26.
215 Phipson/Malek 2010, nr. 11-07; O’Hare & Browne 2013, nr. 13.008; Zuckerman 2013, nr. 20.2320.24.
216 Phipson/Malek 2010, nr. 11-08.
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door de getuige niet in staat zal zijn tijdens de trial te verschijnen. CPR 34.8 geeft
partijen de mogelijkheid een deposition order te vragen om een getuige, die niet in
staat zal zijn te verschijnen tijdens de trial, voorafgaand aan de trial te horen.217 In
dat geval wordt de persoon die bewijs verstrekt deponent genoemd en het bewijs
wordt deposition genoemd. De deposition kan gedefinieerd worden als: een geschreven verslag van de voorafgaand aan de trial, onder ede afgelegde, mondelinge
verklaring van een deponent bestemd voor gebruik in een Engelse of buitenlandse
procedure.218 In beginsel moet het verhoor op dezelfde wijze plaatsvinden als
wanneer de getuige ter trial zou worden gehoord (CPR 34.9). Dit betekent dat er
volop mogelijkheden voor cross-examination zijn.219 De deposition komt niet veel
voor. Het middel van de deposition vertoont echter raakvlakken met een vanwege
gevaar voor verlies van bewijs verzocht voorlopig getuigenverhoor. In dit boek wordt
daarom aandacht besteed aan de deposition.
In de zaak Barratt v Shaw & Ashton wilde de verzoeker van een deposition order
vooraf getuigenbewijs verkrijgen om hem in staat te stellen zijn proceskansen in te
schatten om te kunnen beoordelen of een trial zou moeten plaatsvinden. Het gerecht
overwoog dat het voornaamste doel van CPR 34.8 is: “the taking of evidence on
deposition and introducing it in that form at the trial from a witness whom it would
be impossible to bring to court for trial”.220 Kortom, het voornaamste doel is het
bewaren van een getuigenverklaring voor de trial.221
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Vereisten voor het bevelen van een deposition

Een deposition order wordt doorgaans gegeven als de getuige om gezondheidsredenen niet in staat zal zijn ter trial te verschijnen of als hij alsdan buitenlandse
verplichtingen heeft.222 Een verzoek om een deposition order zal beoordeeld worden
in het licht van de doelstellingen van de CPR. Het gerecht zal daarom beoordelen of
217 Phipson/Malek 2010, nr. 10-02. Er bestaan – kort samengevat – vier verschillende situaties waarin
een deposition kan worden bevolen: depositions in Engeland ten behoeve van een Engelse
procedure, depositions in het buitenland ten behoeve van een Engelse procedure, depositions in
Engeland ten behoeve van een buitenlandse procedure en depositions ten behoeve van een EUlidstaat. White Book 2014, section A, rule 34.8; Andrews 2013, nr. 14.51.
218 Andrews 2003 nr. 31.46. De verklaring van de getuige wordt woordelijk genoteerd. Phipson/
Malek 2010, nr. 10-03. Om die reden mag er ook een geluids- of video-opname worden gemaakt
(PD 34A.4.3).
219 White Book 2014, section A, rule 34.8.
220 Barratt v Shaw & Ashton [2001] EWCA Civ 137; [2001] C.P. Rep 57; White Book 2014, section A,
rule 34.8.
221 Een ander mogelijk doel is volgens de Court of Appeal (op basis van Butterworths Civil Court
Practice, zie r.o. 8) een partij in staat stellen bewijs van een bepaalde getuige te verkrijgen, indien
die partij anders niet kan voortgaan met de zaak. Hiervan kan sprake zijn als de partij een
summary judgment (een procedure waarin het gerecht een beslissing kan nemen over een
vordering of over bepaalde geschilpunten zonder trial, zie CPR 24) wil vragen of juist afweren
en hij daarvoor niet het nodige bewijs kan aandragen zonder het verhoor van een getuige,
bijvoorbeeld omdat de getuige weigert een witness statement af te geven.
222 Phipson/Malek 2010, nr. 10-02.

58

3.3.5 Depositions

nr. 63

de deposition – de belangen van de getuige in acht nemende – een proportionele
maatregel is en meewegen of de order nodig is voor een fair trial, of de kosten toe- of
afnemen en of een alternatief denkbaar is.223 Een goed alternatief voor een deposition kan zijn het afnemen van het verhoor met gebruikmaking van een videoverbinding of een andere vorm van communicatietechnologie waarbij de getuige zichtbaar
in beeld komt (hierna: VCF, CPR 32.3).224 Voordelen zijn dat de kosten (meestal)
lager zijn en dat de verklaring tegenover de rechter wordt afgelegd. VCF is een goed
alternatief als een getuige zich door ziekte niet kan verplaatsen of zich op het
moment van de trial in het buitenland bevindt, maar wel in staat is een verklaring af
te leggen.225
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Verloop van depositions

De getuige legt een verklaring af in het bijzijn van de rechter, een examiner of the
court of een ander dergelijk, door het gerecht aangewezen persoon op dezelfde wijze
als tijdens een trial (CPR 34.8). Doorgaans wordt het verhoor gehouden voor een
examiner of the court, die wordt aangewezen door de Lord Chancellor en een minstens
drie jaar in de praktijk werkzame barrister of sollicitor-advocat is (CPR 34.15).226 Als
er geen examiner is, dan kan een andere geschikte persoon benoemd worden. Een
verhoor wordt zelden ten overstaan van de rechter zelf gehouden.227 Een reden voor
het houden van het verhoor in aanwezigheid van de rechter bestaat als de getuige
een “unavoidable commitment” heeft tijdens de trial (hetgeen zeker het geval zal zijn
als de getuige terminaal ziek is en zal zijn overleden op het moment van de trial) of
als het belangrijk is dat de rechter de getuige ziet (bijvoorbeeld omdat de getuige een
belangrijke getuige is en zijn geloofwaardigheid in discussie is).228
Het verhoor kan op iedere plaats worden afgenomen, bijvoorbeeld het huis van een
getuige die te ziek is om zich te verplaatsen.229 De plaats van het verhoor, maar ook
de datum, het tijdstip en welke documenten de getuige moet meenemen worden

223 Phipson/Malek 2010, nr. 10-02.
224 Phipson/Malek 2010, nr. 10-04; O’Hare/Browne 2013, nr. 36.005.
225 Voor VCF mag niet te licht worden gekozen, zelfs al is VCF technisch eenvoudig te realiseren. Het
gerecht moet een goede reden voor VCF hebben en VCF moet een legitiem doel dienen. White
Book 2014, section A, rule 32.3. In Three Mile Inn Ltd. v Daley [2012] EWCA Civ 970 bestond geen
goede reden voor VCF. De zaak moest worden uitgesteld totdat de zieke partij (geen getuige) in
staat was te reizen en bij de trial aanwezig te zijn. Zie hierover O’Hare/Browne 2013, nr. 31.018 en
33.009; Zuckerman 2013, nr. 22.117. In Bank of Credit and Commerce International SA v Rahim
[2005] EWHC 3550 (Ch) werd VCF van een getuige wel toegestaan, vanwege zijn slechte
gezondheid, angst voor arrestatie in het Verenigd Koninkrijk en de kosten en ongemakken van
een lange reis. Zie ook Zuckerman 2013, nr. 22.116. Zie voor een voorbeeld waarin de Nederlandse
rechter bepaalde dat een verhoor via een videolink met het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
zou plaatsvinden: Rb. Amsterdam 11 juli 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4913.
226 Phipson/Malek 2010, nr. 10-03.
227 Phipson/Malek 2010, nr. 10-03; White Book 2014, section A, rule 34.8.
228 Phipson/Malek 2010, nr. 10-02.
229 Phipson/Malek 2010, nr. 10-03; White Book 2014, section A, rule 34.8.
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bepaald in de order (CPR 34.8).230 Het verhoor moet plaatsvinden op dezelfde wijze
als een verhoor tijdens de trial (examination, cross-examination en re-examination).231 Dit houdt ook in dat (de advocaten van) partijen de getuigen horen; de
rechter of examiner of the court is aanwezig bij het getuigenverhoor en controleert
bijvoorbeeld of de vragen correct zijn, maar hij hoort niet zoals in Nederland zelf de
getuigen.
De verklaring wordt door de (meestal) examiner naar het gerecht waar de procedure
plaatsvindt gestuurd voor het dossier en naar degene op wiens verzoek het verhoor
plaatsvond (die de verklaring vervolgens naar de andere partijen moet sturen)(CPR
34.9). Als een partij een deposition wil gebruiken als bewijs, moet hij dat aankondigen (CPR 34.11). De rechter kan eisen dat een deponent aanwezig is op een zitting
en mondeling een verklaring aflegt als de getuige onverwacht toch beschikbaar blijkt
te zijn op het moment van de trial, maar dit is hoogst ongebruikelijk.232
3.3.6

Vergelijking
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Met het voorlopig getuigenverhoor overeenstemmend resultaat

Het Engelse procesrecht heeft onder invloed van de CPR grote veranderingen
ondergaan. In een zo vroeg mogelijk stadium – soms al voordat de pre-trial fase is
begonnen – moet informatie worden uitgewisseld, maar wel op een efficiënte en
proportionele wijze. Dit uitgangspunt is duidelijk zichtbaar bij disclosure van
documenten: disclosure omvat een in potentie beperkter aantal documenten dan
vóór de CPR, maar die documenten moeten soms al in de pre-action fase worden
uitgewisseld.
Ondanks deze veranderingen is het uitgangspunt dat getuigenbewijs mondeling
moet worden geleverd tijdens de trial overeind gebleven. In de pre-trial fase worden
weliswaar doorgaans witness statements uitgewisseld, maar deze kunnen in beginsel
alleen als bewijs dienen als de getuige wordt opgeroepen om op de trial te
verschijnen (hoewel in de praktijk met de witness statements wordt volstaan). De
getuige moet mondeling zijn verklaring bevestigen en vervolgens de cross-examination door de wederpartij ondergaan. De partij die verwacht dat een getuige niet op
de trial aanwezig kan zijn, kan het gerecht vragen om een deposition te bevelen. De
getuige wordt dan gehoord op dezelfde wijze als tijdens een trial, dus inclusief crossexamination. De redenen voor het uitwisselen van witness statements zijn meer
efficiency (zoals tijdbesparing en het beter kunnen beoordelen van schikkingsmogelijkheden) en het voorkomen van verrassingen tijdens de trial. De deposition kan
enkel gebruikt worden als bewijsmogelijkheden verloren dreigen te gaan, omdat de
getuige waarschijnlijk niet aanwezig kan zijn op het moment van de trial.

230 White Book 2014, section A, rule 34.8.
231 Phipson/Malek 2010, nr. 10-03.
232 Phipson/Malek 2010, nr. 10-03; White Book 2014, section A, rule 34.11.
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Met wat fantasie kunnen de witness statements en de depositions samen worden
beschouwd als een soort voorlopig getuigenverhoor. Voorafgaande aan het moment
waarop getuigenbewijs kan worden geleverd (de trial), kunnen schriftelijke verklaringen worden uitgewisseld op basis waarvan partijen hun proceskansen kunnen
inschatten en kunnen depositions worden bevolen om het verlies van bewijs te
voorkomen. Een groot verschil met Nederland is dat deze mogelijkheden enkel
kunnen worden benut in de pre-trial fase.
3.4

Frans recht

3.4.1

Schets van de bodemprocedure
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Het moment waarop getuigen worden gehoord

De meeste procedures worden in eerste aanleg begonnen bij het Tribunal de grande
instance,233 doorgaans door het uitbrengen van een assignation (art. 53-55 en 750
e.v. CPC). De gedaagde moet binnen vijftien dagen bij advocaat verschijnen (art. 755
CPC). Onder toezicht van een rolrechter worden conclusions en schriftelijke stukken
gewisseld (art. 753 CPC) en vervolgens wordt een zitting bepaald (art. 758-759
CPC).234 Tijdens deze zitting worden advocaten en partijen gehoord en wordt een
schikking beproefd.235 Hierna kan de zaak op twee manieren verlopen: via een korte
of via een lange route. De korte route (circuit court) wordt gevolgd als de zaak
(vrijwel) in staat van wijzen is.236 De zaak wordt ofwel direct ofwel na nog een
schriftelijke ronde verwezen naar een pleitzitting, waarna uitspraak volgt (art. 760761 CPC).237 Voor de lange route (circuit long) wordt gekozen als de zaak tijdens de
aanvangszitting nog niet uitgekristalliseerd blijkt, maar meer schriftelijke ronden of
bewijs nodig zijn (art. 753-787 CPC).238
De rechter kan, ambtshalve of op verzoek van partijen, tijdens de procedure mesures
d’instruction bevelen ter vaststelling van voor de beslissing relevante feiten (art. 143144 CPC). De rechter bepaalt met welke bewijsmiddelen bewijs mag worden geleverd.239
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Soorten getuigenverklaringen

Mesures d’instruction zijn onder andere getuigenverklaringen: verklaringen over
door de getuige zelf waargenomen feiten.240 Er zijn twee manieren waarop een
233 Er bestaan substantiële verschillen tussen deze procedure en bijzondere procedures, zoals bij de
Tribunal d’instance en de Tribunal de commerce. Bell/Boyron/Whittaker 2007, p. 93.
234 Bell/Boyron/Whittaker 2007, p. 95; Meijer & Nauta 1992, p. 102.
235 Meijer & Nauta 1992, p. 102.
236 Bell/Boyron/Whittaker 2007, p. 98; Meijer & Nauta 1992, p. 103.
237 Bell/Boyron/Whittaker 2007, p. 99; Meijer & Nauta 1992, p. 103.
238 Bell/Boyron/Whittaker 2007, p. 98.
239 Bell/Boyron/Whittaker 2007, p. 103 met verwijzing naar Civ. (1) 8 May 1974, Bull. Civ.1, nr. 133.
240 Deinse 2006, nr. 354; Guinchard, Chainais & Ferrand 2012, nr. 616.
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getuigenverklaring (déclaration des tiers) kan worden afgelegd: de mondelinge getuigenverklaring (déclaration par voie d’enquête)241 en de schriftelijke getuigenverklaring (déclaration par voie d’attestations)(art. 199 e.v. CPC).242
Het overleggen van een attestation kan spontaan door partijen gebeuren of worden
bevolen door de rechter (art. 200 CPC). Ook kan de rechter de getuige die een
attestation heeft opgesteld altijd oproepen voor een enquête (art. 203 CPC).243
De enquête is uitvoerig geregeld in de wet, maar is desalniettemin een wat achtergesteld middel. Niet alleen volgt de regeling van de enquête pas ná de regeling van de
attestations, maar ook zijn rechters terughoudend met het bevelen van een enquête.244 De rechter bepaalt in de beslissing waarbij hij een enquête beveelt onder
andere welke feiten moeten worden bewezen, voor welke rechter het verhoor wordt
gehouden en wanneer (art. 222, 225-226 CPC).245 Het mondelinge getuigenverhoor
wordt gehouden voor en door de rechter (art. 208 e.v. CPC), op een wijze die
vergelijkbaar is met het Nederlandse getuigenverhoor.246
3.4.2

Mesures d’instruction in futurum
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Historie van de enquête in futurum

In 1493 werd in Frankrijk het instituut van het voorlopig getuigenverhoor, de enquête
d’examen à futur (hierna: enquête in futurum), ingesteld.247 Deze enquête in futurum
was de eerste mesure d’instruction in futurum, vanwege de belangrijke rol van het
getuigenbewijs in die tijd en de kwetsbaarheid van het middel van getuigenbewijs
(bijvoorbeeld omdat de herinnering snel afneemt).248 Bij Ordonnance van 1667
werd de enquête in futurum afgeschaft,249 ondanks de behoefte daaraan in de
rechtspraktijk.250 De reden voor de afschaffing was het misbruik dat van het middel

241 Er bestaan twee soorten enquête: de enquête ordinaire (art. 222-230 CPC) en de enquête sur-lechamp (art. 231 CPC). Bij de enquête sur-le-champ worden aanwezige getuigen onmiddellijk door
de rechter gehoord. Het verschil is voor de mesures d’instruction in futurum niet van belang.
Guinchard, Chainais & Ferrand 2012, nr. 622.
242 Bell/Boyron/Whittaker 2007, p. 105; Meijer & Nauta 1992, p. 105.
243 Couchez 2006, nr. 355; Guinchard, Chainais & Ferrand 2012, nr. 620.
244 Couchez 2006, nr. 355.
245 Guinchard, Chainais & Ferrand 2012, nr. 626-628.
246 Bell/Boyron/Whittaker 2007, p. 105-106; Guinchard, Chainais & Ferrand 2012, nr. 636-638.
247 Edict de Charles VIII, 1493, artikel 58. Després 2004, nr. 5.
248 Després 2004, nr. 112. Overigens werd de mogelijkheid van getuigenbewijs in 1566 ingeperkt.
Getuigenbewijs werd in beginsel afgeschaft voor alle rechtshandelingen door het opmaken van
schriftelijke bewijsstukken te bevelen. De redenen voor deze afschaffing waren de onbetrouwbaarheid
van getuigenverklaringen en de lange duur van procedures waarin getuigen moesten worden gehoord.
249 Titel XIII, art. 1 van de Ordonnance luidde: “Abrogeons toutes enquetes d’examen a futur & celles
par turbes, touchant l’interpretation d’une coustume ou usage; & defendons a tous juges de les
ordonneer ny d’y avoir egard, a peine de nullite.”
250 Van Boneval Faure 1897, p. 116.
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werd gemaakt, onder andere doordat de verklaringen werden afgelegd buiten
aanwezigheid van de wederpartij.251
Onder de werking van de oude Code de Procédure Civile van 1806 werd de enquête in
futurum niet opnieuw in ere hersteld; de doctrine was het middel inmiddels vijandig
gezind en ook in de rechtspraak bestonden geen uitspraken die een enquête in futurum
toestonden.252 Hierbij moet wel worden opgemerkt, dat het effect van een enquête in
futurum kon worden bereikt door gebruik te maken van de mogelijkheid om in
spoedeisende gevallen een bevel tot een expertise uit te lokken in kort geding.253
De Cour de cassation stond toe dat de rechter, via de weg van een kort geding
voorafgaand aan een procedure, aan een expert de opdracht gaf om nuttige informatie
van personen te verzamelen. Een enquête bleef echter voorbehouden aan de rechter.254
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Mesures d’instruction in futurum: regeling en doel

Onder de oude Code de Procédure Civile was de inzet van mesures d’instruction in
futurum alleen mogelijk als al een procedure was begonnen.255 In 1973256 werd
artikel 145 ingevoerd, op grond waarvan voorafgaand aan een procedure mesures
d’instruction in futurum kunnen worden bevolen ter bewaring of vaststelling van
voor de beslissing relevante feiten. De regeling van artikel 145 CPC is thans populair
en van groot belang in Frankrijk.257 Artikel 145 CPC luidt:
“S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont
pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent
être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

Het aanvankelijke doel van art. 145 CPC was het voorkomen van het verlies van
bewijs door tijdsverloop. Inmiddels heeft dit doel plaatsgemaakt voor een moderner
doel: art. 145 CPC wordt meer gebruikt om de mogelijkheden om (met succes) een
vordering in te stellen te onderzoeken. Zo werd in 1994 het doen van bloedonderzoek toegestaan, waarbij naast het argument van het risico op verlies van bewijs als
argument werd opgevoerd het inschatten van proceskansen in een toekomstig

251 Guinchard 2009, nr. 111.62; Guinchard, Chainais & Ferrand 2012, nr. 2143.
252 Després 2004, nr. 113. De uitzondering op de regel betrof een uitspraak van de Cour de Besançon
van 31 augustus 1844, zie hierover Després 2004, nr. 35 en 113.
253 Després 2004, nr. 113; Guinchard 2009, nr. 111.62. Zie hierover ook Gratama 1920b, p. 190.
254 Després 2004, nr. 113; Guinchard, Chainais & Ferrand 2012, nr. 2143.
255 Guinchard, Chainais & Ferrand 2012, nr. 2143.
256 Décret nr. 73-1122 van 17 december 1973. In 1973 werd de nieuwe Code de Procédure Civile
ingevoerd en in deze nieuwe CPC werd artikel 145 opgenomen, dat een wettelijke basis bood voor
de bewaring van bewijs.
257 Dörschner 2000, p. 109; De Bérard 2012, inleiding.
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geschil over het vaderschap.258 Deze ontwikkeling maakt deel uit van een breed
gedragen wens om procedures te vermijden.259
69

Vereisten voor het bevelen van mesures d’instruction in futurum

Iedere belanghebbende kan voorafgaand aan een civiele procedure260 vragen om
een mesure d’instuction in futurum, bij een requête of in kort geding261 (hierna
samen: het verzoek). Voorwaarden voor een succesvol beroep op art. 145 CPC zijn
verder dat het bewijsmiddel moet zijn toegelaten (légalement admissible) en dat een
legitiem belang bestaat bij het bewijzen van de voor de beslissing van de rechter
relevante feiten (motif légitime).262 De instemming van de wederpartij ontslaat de
rechter niet van een beoordeling of aan de vereisten van art. 145 CPC is voldaan.263
Het gevraagde middel moet légalement admissible zijn (art. 143 en 145 CPC). Ten
eerste is de vraag wat als een mesure d’instruction in de zin van art. 145 CPC moet
worden beschouwd. De Cour de cassation huldigt op dit punt een ruime opvatting. Zo
kan bijvoorbeeld op basis van art. 145 CPC een derde worden gedwongen tot afgifte
van een schriftelijk stuk, terwijl strikt genomen niet van een mesure d’instruction kan
worden gesproken.264 De enquête is in ieder geval een mesure d’instruction.265 Ten
tweede sluit de wet zelf zelden een bewijsmiddel uit; een enquête zal doorgaans een
toegelaten bewijsmiddel zijn.
Het motif légitime houdt nauw verband met de mogelijkheid van een potentiële
vordering in de hoofdzaak; de aanvrager moet de mogelijkheid hebben om een
toekomstige, civiele vordering in te stellen in het kader waarvan hij bewijs van

258 Cass. Civ. 1, 4 mai 1994, Bull. civ. 1994-I, nr. 159. De Cour de cassation overwoog: “Et attendu que,
pour retenir que M. Y... justifiait d’un tel motif [een motif légitime, EG], la cour d’appel a relevé,
dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’existence d’un risque de dépérissement
des preuves et l’intérêt pour M. Y... d’évaluer les chances de succès d’une action en contestation
de reconnaissance ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision”.
259 Guinchard, Chainais & Ferrand 2012, nr. 2144.
260 Guinchard, Chainais & Ferrand 2012, nr. 2144 en de daar genoemde jurisprudentie. Art. 145 CPC
kan niet worden gebruikt als al een bodemprocedure aanhangig is. De hoofdprocedure moet een
civiele procedure zijn. Zo is de civiele rechter niet bevoegd tot het toepassen van 145 CPC als de
hoofdzaak een administratieve procedure zal zijn. Een arbitrage-overeenkomst is geen belemmering voor het toepassen van art. 145 CPC. Guinchard, Chainais & Ferrand 2012, nr. 2149.
261 Artikel 145 CPC laat de keuze tussen een requête en een référé. Alleen een requête kan in een
procedure die niet op tegenspraak is worden bevolen. Daarvoor moet de aanvrager aantonen dat
er spoed bestaat bij het verzamelen van bewijs (een eis die niet bestaat als bij référé wordt
gevraagd om een maatregel op grond van art. 145 CPC te bevelen; de regeling van de mesure
d’instruction in futurum is een zelfstandige regeling waarvoor de vereisten die normaliter gelden
voor een référé niet van toepassing zijn). Guinchard, Chainais & Ferrand 2012, nr. 2146 en de daar
genoemde jurisprudentie.
262 Guinchard, Chainais & Ferrand 2012, nr. 2145 en 2148; Guinchard 2009, nr. 342.13.
263 Guinchard, Chainais & Ferrand 2012, nr. 2145 en 2148.
264 Civ. 2, 26 mei 2011, Bull. Civ. 2011-II, nr. 118; Guinchard, Chainais & Ferrand 2012, nr. 2148.
265 Bell/Boyron/Whittaker 2007, p. 102; Guinchard, Chainais & Ferrand 2012, nr. 621-640.
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relevante feiten zoekt. Het vereiste van een verband tussen de maatregel en de latere
procedure is steeds minder strikt uitgelegd. Wel vereist is dat een voldoende
bepaalde vordering bestaat en de gevraagde instructiemaatregelen relevant zijn
voor de beslissing over die vordering. Niet vereist is dat de aanvrager de precieze
aard en grondslag van de vordering omschrijft; die keuzes worden later gemaakt op
basis van onder andere de gevraagde maatregelen.266 De rechter mag echter niet
compleet in het ongewisse worden gelaten over de juridische basis van een
toekomstige vordering; een fishing expedition is ook in het Franse recht niet
toegestaan.267 De rechter heeft een ruime marge bij de beoordeling van de eis van
een legitieme reden. Geen legitieme reden bestaat als het verzoek nutteloos is omdat
de vordering in de hoofdzaak niet voldoende bepaald is, bijvoorbeeld omdat de
vordering juridisch kansloos is of als de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij, welke doorgaans zien op de privacy of bedrijfsgeheimen, zwaarder wegen dan
het belang van de verzoeker van de mesure d’instruction in futurum.268
70

De enquête in futurum wordt niet gebruikt

Hoewel op grond van art. 145 CPC een enquête kan worden gevraagd, blijkt het
artikel in de praktijk niet te worden gebruikt voor de enquête in futurum. Dépres
heeft geen enkele uitspraak gevonden, waarbij op grond van art. 145 CPC een enquête
in futurum is bevolen.269 Een verklaring daarvoor kan zijn dat getuigen doorgaans
niet door de rechter worden gehoord. Een enquête vragen in een exotischer
procedure dan de gewone bodemprocedure, ligt dan niet voor de hand. Wel
proberen partijen vaak voorafgaand aan een civiele procedure schriftelijke getuigenverklaringen (attestations) te verkrijgen. Hoewel, geconfronteerd met een getuige die
onwillig is een schriftelijke verklaring te verstrekken, op grond van art. 145 CPC de
rechter gevraagd zou kunnen worden om de opstelling van een attestation te
bevelen, wordt ook van deze mogelijkheid in de praktijk geen gebruik gemaakt.270
3.4.3

Vergelijking
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De enquête in futurum: in theorie vergelijkbaar met het voorlopig
getuigenverhoor, maar in de praktijk ongebruikt

In Frankrijk kan op grond van art. 145 CPC een mesure d’instruction in futurum
worden bevolen ter bewaring of vaststelling van voor de beslissing relevante feiten.
Aanvankelijk was het doel van art. 145 CPC het voorkomen van het verlies van
bewijs. Inmiddels wordt art. 145 CPC ook gebruikt om de mogelijkheden om (met
succes) een vordering in te stellen te onderzoeken en zo schikkingen te stimuleren
266 Guinchard, Chainais & Ferrand 2012, nr. 2145.
267 Guinchard, Chainais & Ferrand 2012, nr. 2145; De Bérard 2012, nr. IB en IIB.
268 Guinchard, Chainais & Ferrand 2012, nr. 2145.
269 Després 2004, nr. 114.
270 Després 2004, nr. 117. Een verklaring, waarom noch voor het bevelen van een enquête in futurum
noch voor het bevelen van het opstellen van een attestation in futurum gebruik wordt gemaakt
van art. 145 CPC, kan zij niet geven.
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en procedures te voorkomen. Een enquête, een getuigenverhoor tegenover de
rechter, is een mesure d’instruction. In theorie zou het mogelijk moeten zijn een
enquête te vragen voorafgaande aan een procedure en met het doel getuigenbewijs
te bewaren of proceskansen in te schatten. In de praktijk wordt art. 145 CPC echter
niet gebruikt voor enquêtes.
3.5

Samenvatting
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Trend: waarheidsvinding in een vroeg stadium en efficiency

In Duitsland en Engeland kunnen partijen voorafgaand aan de procedure resp. de
trial worden gehoord door een rechter resp. een examiner of the court, maar slechts
in geval van gevaar voor verlies van bewijs. In Frankrijk kan in theorie een getuigenverhoor voorafgaand aan de procedure worden bevolen, maar in de praktijk
wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Zowel in Engeland als in Frankrijk worden doorgaans voorafgaand aan de trial resp.
de procedure schriftelijke getuigenverklaringen verzameld en/of overgelegd, waardoor mogelijk minder behoefte is aan mondelinge getuigenverhoren. Het overleggen
van schriftelijke getuigenverklaringen brengt minder tijd en kosten met zich dan het
doen horen van getuigen door de rechter. Naar mijn mening zouden ook in
Nederland mogelijkheden om voorafgaand aan een procedure schriftelijke getuigenverklaringen op te stellen en over te leggen moeten worden ontwikkeld (zie ook par.
1.2.5 en 11.8).
In zowel Duitsland, Engeland als Frankrijk wordt sterk ingezet op het voorkomen van
procedures door het bevorderen van schikkingen. Het vaststellen van de feiten en
het doordoor beter kunnen inschatten van proceskansen is daarvoor essentieel. In
Duitsland kunnen getuigen door de rechter voorafgaand aan een procedure worden
gehoord als beide partijen daarom vragen, in Engeland zijn de CPR gericht op het in
een zo vroeg mogelijk stadium verzamelen van zoveel mogelijk relevante informatie
en in Frankrijk is het doel van de mesures d’instruction in futurum verschoven van het
bewaren van bewijs naar het inschatten van proceskansen.
Hoewel de verschillen tussen het Nederlandse voorlopig getuigenverhoor enerzijds
en Duitsland, Engeland en Frankrijk anderzijds aanzienlijk zijn, heeft de trend van
het in een vroeg stadium vaststellen van de relevante feiten ten behoeve van
schikkingen en efficiëntere procedures voor een verkleining van de verschillen
gezorgd.
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4. BEVOEGDHEID VAN DE NEDERLANDSE CIVIELE
RECHTER

4.1

Inleiding
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Voorlopig getuigenverhoor: door een bevoegde Nederlandse rechter ten
behoeve van een civiele procedure

Een verzoek tot het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor kan alleen
worden bevolen door de bevoegde Nederlandse rechter ten behoeve van een civiele
procedure. In dit hoofdstuk worden eerst de drie klassieke bevoegdheidsvragen
beantwoord: naar de internationale bevoegdheid van de rechter (of: rechtsmacht, in
par. 4.2.2) en naar de absolute en relatieve bevoegdheid van de rechter (in par. 4.2.3
en 4.2.4). Vervolgens wordt een aantal situaties behandeld waarin zowel civielrechtelijke als bestuurs- en strafrechtelijke aspecten een rol (kunnen) spelen en
derhalve de beantwoording van de vraag naar de bevoegdheidsverdeling van de
civiele rechter aan de ene kant en de bestuurs- en strafrechter aan de andere kant
van belang is (par. 4.3).
De restrictie van een civiele hoofdzaak staat niet met zoveel woorden in de wet,
maar moet daaruit wel worden afgeleid. De regeling van het voorlopig getuigenverhoor is opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en dat heeft
enkel betrekking op procedures voor de civiele rechter. Een ten onrechte, in het
kader van een niet-civiele hoofdzaak, verzocht voorlopig getuigenverhoor moet dan
ook worden afgewezen omdat een dergelijk verzoek strijdig is met de wettelijke
regeling.1 De rechter dient summier te toetsen of de hoofdzaak een civiele procedure
betreft; van de rechter wordt geen diepgaand onderzoek verlangd naar het karakter
van de procedure ten behoeve waarvan het voorlopig getuigenverhoor wordt
gevraagd.2 Volgens de parlementaire geschiedenis dient de rechter een voorlopig
getuigenverhoor te weigeren als “duidelijk is dat het geschil niet tot de bevoegdheid

1

Handelingen II, Bijlagen 1950-51, 1585, nr. 5, p. 8 (MvA); HR 15 juli 1987, ECLI:NL:HR:1987:
AC4268, NJ 1988, 2, m.nt. W.H. Heemskerk (Staat/Issa).

2

HR 15 juli 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC4268, NJ 1988, 2, m.nt. W.H. Heemskerk (Staat/Issa)
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van de burgerlijke rechter behoort”, maar is het niet de bedoeling om een beslissing
te geven over de vraag of de hoofdzaak al dan niet een civiele procedure is.3
4.2

Bevoegdheid

4.2.1

Inleiding
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Moment indiening verzoekschrift is bepalend voor de bevoegdheid

Ter bepaling van de bevoegdheid is het moment van de indiening van het verzoekschrift tot het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor bepalend en niet het
moment van de uitspraak op dat verzoekschrift. De rechter verliest zijn bevoegdheid
tot het behandelen van het verzoekschrift en het houden van het voorlopig getuigenverhoor niet als na de indiening van het verzoekschrift tussen partijen over
het onderwerp van het voorlopig getuigenverhoor een geding aanhangig wordt
waardoor een andere rechter bevoegd zou zijn; de eerste rechter blijft bevoegd om
het verzoekschrift te behandelen.4
4.2.2

Rechtsmacht

4.2.2.1

Inleiding
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Internationale aspecten

De vraag naar de rechtsmacht is alleen aan de orde als een zaak internationale
aspecten kent, bijvoorbeeld als partijen in verschillende landen wonen. Voor de
praktijk is vooral van belang of op basis van regelgeving van de Europese Unie een
voorlopig getuigenverhoor kan worden gehouden in Nederland of in een andere
lidstaat. Dit hoofdstuk beperkt zich dan ook tot die vraag.5 Hetgeen in deze
paragraaf wordt opgemerkt over de EEX-Vo (Ibis) geldt ook voor het vrijwel gelijk-

3
4

Handelingen II, Bijlagen 1950-51, 1585, nr. 5, p. 8 (MvA).
HR 7 november 1986, ECLI:NL:HR:1986:AG5457, NJ 1987, 378, m.nt. W.L. Haardt (QBE/Pennings).

5

Het Haags Bewijsverdrag 1970 (Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in
burgerlijke en handelszaken van 18 maart 1970, Trb. 1979, 38; Uitvoeringswet van 11 december
1980, Stb. 1980, 653) is tussen Nederland en een groot aantal niet-lidstaten van toepassing,
waaronder de Verenigde Staten. Het Bewijsverdrag kent verkrijging van bewijs via rogatoire
commissies (art. 1-4 Bewijsverdrag) en door diplomatieke of consulaire ambtenaren en door
commissarissen (art. 15-22 Bewijsverdrag). Het voorlopig getuigenverhoor valt onder de reikwijdte van het Bewijsverdrag, omdat het Bewijsverdrag in art. 1 lid 2 bepaalt dat het te verkrijgen
bewijs moet “dienen tot gebruik in een reeds aanhangige of in een toekomstige procedure”. Asser
Procesrecht/Asser 3 2013/21; Pitlo/Rutgers/Krans 2014, nr. 135; Rutgers (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 186, aant. 6A. Als geen internationale regels van toepassing zijn, gelden de
Nederlandse rechtsmachtregels. Voor het voorlopig getuigenverhoor geldt art. 3 Rv, omdat dat
artikel volgens de wetgever van toepassing is op verzoekschriftprocedures waarop titel 1.3 Rv van
toepassing is. PG Herziening Rv 2002, p. 89; Rb. Rotterdam 27 mei 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:
BD7456.
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luidende EVEX, dat geldt tussen enerzijds de Europese Unie en anderzijds Noorwegen, IJsland en Zwitserland.6
4.2.2.2

EEX-Vo (Ibis)
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Nederlandse rechter is bevoegd in de hoofdzaak op grond van de EEXVo (Ibis)

De Nederlandse rechter die zijn bevoegdheid in de hoofdzaak kan baseren op een
van de bevoegdheidsgronden in art. 4 of 7 tot en met 26 EEX-Vo Ibis (art. 2 of 5 tot en
met 24 EEX-Vo), is ook bevoegd om kennis te nemen van een ten behoeve van die
hoofdzaak verzocht voorlopig getuigenverhoor.7 In de zaak Roucar/4Stroke8 oordeelden hof en Hoge Raad dat het verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor valt
onder het materiële toepassingsgebied van de EEX-Vo als de hoofdzaak ten behoeve
waarvan het voorlopig getuigenverhoor wordt verzocht binnen de materiële reikwijdte van de EEX-Vo valt.9 De Hoge Raad overwoog:
“Roucar bestrijdt niet dat het bij het onderliggende geschil tussen haar en Antonov gaat om een
burgerlijke of handelszaak in de zin van art. 1 EEX-Vo. Bij dat uitgangspunt heeft het hof – nu hier
geen sprake is van een voorlopig getuigenverhoor dat ten doel heeft de aanvrager in staat te stellen
te beoordelen 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 – terecht geoordeeld dat het door Roucar verzochte voorlopig getuigenverhoor binnen
het materiële toepassingsgebied van de EEX-Verordening valt.”

Mogelijk suggereert de Hoge Raad dat voor de vaststelling of een voorlopig getuigenverhoor valt onder het materiële toepassingsgebied van de EEX-Vo van belang
is met welk doel een voorlopig getuigenverhoor wordt gevraagd.10 Irrelevant is

6
7

Verdrag van 30 oktober 2007, PbEU 2007, L 339 (Verdrag van Lugano).
HR 2 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU6545, NJ 2012, 128 (Roucar/4Stroke), zie m.n. nr. 3.7 van
de conclusie van A-G Vlas en nr. 5 en 6 van de noot van M.V. Polak; Van het Kaar 2008, p. 115-116
en 121. In Hof ’s-Hertogenbosch 21 september 2006, ECLI:NL:GHSHE:2006:AZ0587, JBPr 2007, 15,
m.nt. G.S.C.M. van Roeyen liep het hof maar liefst zeven verschillende artikelen met bevoegdheidsgronden af. Zo oordeelde het hof bijvoorbeeld dat voor zover het voorlopig getuigenverhoor
zag op een vordering betreffende de licentieovereenkomst de forumkeuze voor de Luxemburgse
rechter op grond van art. 23 EEX-Vo in alle geschillen over de licentieovereenkomst in de weg
stond aan rechtsmacht van de Nederlandse rechter. Ook op grond van art. 5 lid 3 EEX-Vo,
vanwege een vordering tot schadevergoeding door waardevermindering van een belang in een
BV, kon geen rechtsmacht worden aangenomen. Zie ook Rb. Rotterdam 1 september 2010, ECLI:

8

NL:RBROT:2010:BN9669; Rb. Amsterdam 9 april 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:1903.
HR 2 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU6545, NJ 2012, 128, m.nt. M.V. Polak (Roucar/4Stroke). In
dezelfde zin de conclusie van A-G Vlas, nr. 3.6. Zie ook Van het Kaar 2008, p.101-102. Een hoofdzaak past
binnen het materiële toepassingsgebied als de zaak een internationaal karakter heeft, een burgerlijke of

9
10

handelszaak is en niet een in art. 1 EEX-Vo (Ibis) uitgesloten zaak betreft (art. 1 lid 1 EEX-Vo (Ibis)).
Rb. Midden-Nederland 11 september 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:4935.
Ik sluit ook niet uit dat de Hoge Raad weliswaar wat ongelukkig heeft geformuleerd, maar niet
anders wilde dan duidelijk maken dat in cassatie vaststaat dat het onderliggende geschil een
burgerlijke of handelszaak is en derhalve de zaak onder het materiële toepassingsgebied valt.
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echter met welk doel een voorlopig getuigenverhoor wordt verzocht. Uit het arrest
Van Uden/Deco-Line11 volgt dat geen beperkingen gelden als de rechter zijn bevoegdheid in de hoofdzaak kan baseren op de EEX-Vo. Polak leidt dit af uit de
opbouw en de onderbouwing van het hieronder te bespreken arrest St. Paul Dairy/
Unibel, waaruit blijkt dat het HvJ EG niet uitsluit dat een voorlopig getuigenverhoor
onder de materiële reikwijdte van de EEX-Vo valt. Het HvJ EG waarschuwt in die
uitspraak met name voor het omzeilen van de gewone bevoegdheidsregels via art. 31
EEX-Vo (art. 35 EEX-Vo Ibis) en daarmee ook de doelstellingen van de EEX-Vo.12
Door het voorlopig getuigenverhoor te koppelen aan de rechtsmacht van de
Nederlandse rechter op grond van de gewone bevoegdheidsregels van de EEX-Vo
(Ibis) hoeft juist geen vrees te bestaan voor het ontduiken van die regels.
In de zaak Roucar/4Stroke13 was een overeenkomst gesloten tussen enerzijds het
Nederlandse Roucar en anderzijds het Franse bedrijf 4Stroke en zijn in Parijs
wonende bestuurder Antonov. In de overeenkomst was een forumkeuzebeding
opgenomen, waarin was gekozen voor de rechtbank Utrecht. Het hof oordeelde in
hoger beroep dat de rechtbank de vraag naar haar bevoegdheid ten aanzien van het
door Roucar ingediende verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor ten onrechte niet
had beoordeeld aan de hand van de bepalingen van de EEX-Vo. Aangezien het uit het
verzoek blijkende onderliggende geschil een burgerlijke of handelszaak in de zin van
art. 1 EEX-Vo was, volgde ten aanzien van 4Stroke de bevoegdheid van de rechtbank
rechtstreeks uit het forumkeuzebeding. Antonov had zich echter naar het oordeel
van het hof niet gebonden aan het forumkeuzebeding, waardoor de bevoegdheid ten
aanzien van hem niet op het forumkeuzebeding kon worden gebaseerd.14 Ook op
een andere grond, zoals art. 5 lid 1 of 3 EEX-Vo (art. 7 lid 1 of 2 EEX-Vo Ibis), kon geen
bevoegdheid worden aangenomen. In cassatie erkende de Hoge Raad dat, nu het
onderliggende geschil een burgerlijke of handelszaak in de zin van art. 1 EEX-Vo was,
ook het voorlopig getuigenverhoor viel binnen het materiële toepassingsgebied van
de EEX-Vo, maar dat in dit geval de bevoegdheid van de rechtbank niet op enige
bevoegdheidsgrond van de EEX-Vo kon worden gebaseerd.15
11

In r.o. 22 overwoog het HvJ EG: “De rechter die uit hoofde van één van de bevoegdheidsgronden
van het Executieverdrag bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen, is dus tevens
bevoegd voorlopige of bewarende maatregelen te gelasten, zonder dat deze laatste bevoegdheid
afhankelijk is van het vervuld zijn van nadere voorwaarden, zoals die genoemd in de derde vraag
van de verwijzende rechter.” HvJ EG 17 november 1998, ECLI:NL:XX:1998:AD2958, NJ 1999, 339,
m.nt. P. Vlas (Van Uden/Deco-Line); A-G Vlas in zijn conclusie voor en M.V. Polak in zijn noot in NJ

12

2012, 128 onder HR 2 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU6545 (Roucar/4Stroke).
M.V. Polak in zijn noot in NJ 2012, 128 onder HR 2 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU6545

13

(Roucar/4Stroke).
HR 2 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU6545, NJ 2012, 128, m.nt. M.V. Polak (Roucar/4Stroke);
zie voor de uitspraak van het hof: Hof Amsterdam 5 augustus 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:
BN3401.

14

Antonov had volgens het hof slechts een persoonlijke verplichting op zich genomen ten aanzien
van de nakoming van de verbintenissen door 4Stroke.

15

De Hoge Raad behandelde alleen het cassatieberoep tegen Antonov inhoudelijk. Roucar had geen
belang bij zijn cassatieberoep tegen 4Stroke, omdat het hof de toewijzende beschikking van de
rechtbank had bekrachtigd.
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Vergelijkbaar met de bovenstaande zaak was een recente zaak bij de rechtbank
Midden-Nederland, waarin een forumkeuze voor de Luxemburgse rechter was
gedaan.16 Na een onderzoek op welke geschillen de forumkeuze betrekking had,
verklaarde de rechtbank zich onbevoegd voor zover het verzoek zag op feiten die
van belang waren voor het onder de forumkeuze vallende geschil.
In een zaak met vier toekomstige gedaagden, waarvan drie in Nederland waren
gevestigd en één in het buitenland, baseerde de rechtbank haar bevoegdheid ten
aanzien van de buitenlandse vennootschap (zowel internationaal als relatief) op
art. 6 lid 1 EEX-Vo (art. 8 lid 1 EEX-Vo Ibis).17 Volgens dit artikel kan een persoon ook
worden opgeroepen “indien er meer dan één verweerder is: voor het gerecht van de
woonplaats van een hunner, op voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo
nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige
behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting
van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven”.18 De rechtbank motiveerde niet waarom de vorderingen in de hoofdzaak aan dit criterium van een
nauwe band voldeden.
Te kort door de bocht ging de rechtbank Rotterdam.19 Nogal pragmatisch gaf de
rechtbank geen oordeel over de vraag of de EEX-Vo of het EVEX (een Zwitserse partij
was betrokken bij deze zaak) van toepassing was. De rechtbank oordeelde dat zij hoe
dan ook bevoegd was, ofwel op grond van een Europese regeling ofwel op grond van
art. 3 onder a Rv. De rechtbank meende dat rechtsmacht kon worden gebaseerd op
de hoofdregel van art. 2 EEX-Vo/EVEX (art. 4 EEX-Vo Ibis), omdat de Nederlandse
verweerder in een verzoekschriftprocedure tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor moet worden aangemerkt als gedaagde in de zin van dat artikel.
Dit oordeel is onjuist. De rechtbank had moeten beoordelen of zij in de eventueel
aanhangig te maken hoofdzaak (een vordering op grond van onrechtmatige daad)
bevoegd zou zijn.
Ook het hof ’s-Hertogenbosch baseerde zijn bevoegdheid op de rechtsmachtregeling
in Rv.20 In deze zaak was in eerste aanleg een voorlopig getuigenverhoor verzocht
door een Nederlandse en een Engelse partij tegen een Duitse partij. De Nederlandse
partij was van mening dat de forumkeuze voor de Nederlandse rechter in haar
algemene voorwaarden van toepassing was en de Duitse partij was van mening dat
de forumkeuze voor de Duitse rechter in haar algemene voorwaarden van toepassing
was. Het hof meende dat de rechtsmacht beoordeeld diende te worden op grond van
art. 3 Rv, tenzij op grond van art. 8 lid 2 Rv de forumkeuze voor de Duitse rechter
daaraan in de weg zou staan. Aangezien volgens het hof de algemene voorwaarden
van de Duitse partij van toepassing waren, sloot de forumkeuze voor de Duitse

16
17

Rb. Midden-Nederland 11 september 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:4935.
Rb. Amsterdam 11 september 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BF0539.

18
19

Zie hierover Vlas (EEX-Vo), art. 6 EEX-Vo, aant. 2.
Rb. Rotterdam 27 mei 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BD7456.

20

Hof ’s-Hertogenbosch 11 februari 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BI6343.
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rechter de rechtsmacht van de Nederlandse rechter uit. Het hof had in deze zaak –
tussen partijen die allen in lidstaten gevestigd waren – behoren te onderzoeken en
beoordelen of de Nederlandse rechter op grond van de EEX-Vo bevoegd was om de
hoofdzaak te behandelen en beslissen. In het bevestigende geval had het hof het
voorlopig getuigenverhoor moeten toewijzen.
77

Het voorlopig getuigenverhoor is geen voorlopige maatregel in de zin
van art. 31 EEX-Vo

Als de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid in de hoofdzaak niet kan baseren op de
bevoegdheidsbepalingen van art. 4 en 7 tot en met 26 EEX-Vo Ibis (art. 2 en 5 tot en
met 24 EEX-Vo), dan komt art. 35 EEX-Vo Ibis (art. 31 EEX-Vo)21 in beeld.22 In dit
nummer wordt ingegaan op de jurisprudentie over art. 31 EEX-Vo. In het volgende
nummer komt aan de orde of de EEX-Vo Ibis verandering heeft gebracht.
Volgens art. 31 EEX-Vo kunnen in de wetgeving van een staat vastgestelde voorlopige of bewarende maatregelen bij de gerechten van die staat worden aangevraagd,
ook als een gerecht van een andere lidstaat krachtens de EEX-Vo bevoegd is van het
bodemgeschil kennis te nemen. Lange tijd bestond twijfel23 over het antwoord op de
vraag of het mogelijk was op grond van art. 31 EEX-Vo een voorlopig getuigenverhoor bij de Nederlandse rechter te vragen als het gerecht van een andere lidstaat
bevoegd was in de bodemzaak. In 2005 maakte een arrest van het HvJ EG daaraan
een einde.
In de zaak St. Paul Dairy/Unibel was door de rechtbank een voorlopig getuigenverhoor van een in Nederland woonachtige getuige bevolen. Aangaande de hoofdzaak
stond vast dat beide partijen in België waren gevestigd, de rechtsbetrekking werd
beheerst door Belgisch recht, de Belgische rechter bevoegd was kennis te nemen van
de hoofdzaak en in Nederland noch in België een zaak met hetzelfde voorwerp
aanhangig was. In hoger beroep stelde St. Paul Dairy dat de Nederlandse rechter niet
bevoegd was om kennis te nemen van het verzoek tot een voorlopig getuigenver-

21

Omwille van de duidelijkheid noem ik steeds het huidige art. 31 EEX-Vo, hoewel de uitspraak van
het HvJ EG in de zaak St. Paul Dairy/Unibel nog de uitleg van het toenmalige, gelijkluidende art. 24
EEX-Verdrag betrof. De jurisprudentie over het EEX-Verdrag behoudt echter zijn betekenis voor
de EEX-Vo, zie hierover A-G Vlas in zijn conclusie voor HR 2 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:

22
23

BU6545, NJ 2012, 128, m.nt. M.V. Polak (Roucar/4Stroke).
Van het Kaar 2008, p. 107.
A-G Strikwerda in zijn conclusie voor HR 24 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1683, NJ 1998, 414
m.nt. P. Vlas (Saueressig/Forbo) en de in nr. 17-20 van zijn conclusie genoemde literatuur en
jurisprudentie; Van het Kaar 2008, p. 106-107. In de zaak Saueressig/Forbo waren door de Hoge
Raad prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EG. De Hoge Raad wilde weten of een voorlopig
getuigenverhoor voorafgaand aan een geding, met als doel het ophelderen van feiten, als een
maatregel in de zin van art. 31 EEX-Vo kon gelden. Als gevolg van een royement van de zaak
bleven deze vragen onbeantwoord. Zie ook Rb. Haarlem 23 april 2002, NJK 2002, 56.
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hoor. Het hof Amsterdam stelde vervolgens twee prejudiciële vragen aan het HvJ
EG,24 die door dat laatste hof in r.o. 9 van zijn arrest als volgt werden samengevat:
“Met deze vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen
te vernemen of een verzoek om een voorlopig 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 artikel 24 Executieverdrag25 onder het toepassingsgebied daarvan valt.”

Op 28 april 2005 besliste het HvJ EG dat een voorlopig getuigenverhoor geen
voorlopige maatregel in de zin van art. 31 EEX-Vo is.26 Volgens het HvJ EG, r.o. 12,
is het doel van het artikel “te voorkomen, dat partijen schade lijden ten gevolge van
de lange termijnen die bij iedere internationale procedure onvermijdelijk zijn”. Een
voorlopige of bewarende maatregel is dan ook een maatregel die, met betrekking tot
de gebieden die behoren tot de materiële werkingssfeer van de EEX-Vo,27 bedoeld is
om een feitelijke of rechtssituatie in stand te houden ter bewaring van rechten
waarvan vaststelling in het bodemgeschil wordt gevorderd.28 Bovendien vergt het
toestaan van een dergelijke maatregel bijzondere behoedzaamheid van de rechter en
is de plaatselijke rechter het best in staat te beoordelen of de gevraagde maatregel
moet worden toegestaan of geweigerd en hoe het voorlopige of bewarende karakter
van de maatregel dient te worden gewaarborgd.29 Het voorlopig getuigenverhoor
past niet in dit plaatje van een maatregel die slechts een situatie in stand moet
houden; het betreft een zelfstandige onderzoeksmaatregel, die niet (voldoende)
samenhangt met de bodemprocedure en in casu niet was gericht op het bewaren van
bewijs. Het hof geeft daarom in r.o. 25 het volgende antwoord op de prejudiciële
vraag:
“Derhalve moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat artikel 24 Executieverdrag30 aldus
moet worden uitgelegd dat een maatregel waarbij het verhoor van een getuige 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
bewarende maatregelen’ valt.”

24

Hof Amsterdam 12 december 2002, NJK 2003, 27.

25

Art. 24 Executieverdrag komt overeen met art. 31 EEX-Vo.

26

HvJ EG 28 april 2005, ECLI:NL:XX:2005:AV7679, NJ 2006, 636, m.nt. P. Vlas en JBPr 2005, 47 m.nt.
M. Freudenthal (St. Paul Dairy/Unibel); Van het Kaar 2008, p. 111-113.

27

Zie over de werkingssfeer van de EEX-Vo nr. 20-27 van de conclusie van A-G Ruiz-Jarabo Colomer
voor het arrest St. Paul Dairy/Unibel.

28

Zie r.o. 13 van het arrest St. Paul Dairy/Unibel, waarin het HvJ EG verwijst naar r.o. 34 in zijn
uitspraak van 26 maart 1992, ECLI:NL:XX:1992:AD1645, NJ 1996, 315 (Reichert en Kockler/
Dresdner Bank) en naar r.o. 37 in zijn uitspraak van 17 november 1998, ECLI:NL:XX:1998:
AD2958, NJ 1999, 339, m.nt. P. Vlas (Van Uden/Deco-Line).

29

Zie r.o. 14 van het arrest St. Paul Dairy/Unibel, waarin het HvJ EG verwijst naar r.o. 15 in zijn
uitspraak van 21 mei 1980, ECLI:NL:XX:1980:AC6892, NJ 1981, 184, m.nt. J.C. Schultsz (Denilauler/
Couchet Freres) en naar r.o. 38 in zijn uitspraak van 17 november 1998, ECLI:NL:XX:1998:AD2958,
NJ 1999, 339, m.nt. P. Vlas (Van Uden/Deco-Line).

30

Art. 24 Executieverdrag komt overeen met art. 31 EEX-Vo.
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Het HvJ EG noemt in r.o. 18-20 nog een aantal andere argumenten. Het toestaan van
het voorlopig getuigenverhoor als maatregel in de zin van art. 31 EEX-Vo zou (1) er
gemakkelijk toe kunnen leiden dat de gewone bevoegdheidsregels van de EEX-Vo
worden omzeild en (2) tot gevolg hebben “dat met betrekking tot een zelfde
rechtsverhouding meerdere rechterlijke instanties bevoegd zijn, hetgeen in strijd
is met de doelstellingen van het Executieverdrag”. Bovendien vergt de rechtszekerheid dat bevoegdheidsregels die afwijken van de hoofdregel zo worden uitgelegd dat
“een gemiddeld oordeelkundige verweerder op grond ervan redelijkerwijs kan
voorzien, voor welke andere rechter dan die van de staat van zijn woonplaats hij
in rechte zou kunnen worden opgeroepen”.
Als het doel van het voorlopig getuigenverhoor het inschatten van proceskansen, het
bepalen van de grondslag van de toekomstige vordering of het achterhalen van de
wederpartij is, kan het, zo blijkt uit het arrest St. Paul Dairy/Unibel, niet worden
aangemerkt als een maatregel in de zin van art. 31 EEX-Vo. Het HvJ EG onthulde
echter niet of een voorlopig getuigenverhoor dat wordt gevraagd met als doel het
voorkomen van verlies van bewijsmateriaal wél kan worden beschouwd als een
maatregel in de zin van art. 31 EEX-Vo. Zowel A-G Ruiz-Jarabo Colomer, Vlas als
Freudenthal menen – en ik sluit mij daarbij aan – dat het voorlopig getuigenverhoor
als maatregel in de zin van art. 31 EEX-Vo moet worden aangemerkt als daarmee
enkel bewijsmateriaal voor een toekomstige procedure wordt bewaard.31 Gedacht
moet dan alleen worden aan gevallen waarin de persoon van de getuige dreigt weg
te vallen, bijvoorbeeld als de getuige terminaal ziek is.32 Van het Kaar meent echter
dat het voorlopig getuigenverhoor, ongeacht het doel daarvan, moet worden gediskwalificeerd als voorlopige maatregel in de zin van art. 31 EEX-Vo; getuigenverklaringen afgelegd in een voorlopig getuigenverhoor hebben een definitief
karakter.33
Polak meent dat de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om een voorlopig
getuigenverhoor te bevelen dat is gericht op het in een vroegtijdig stadium doen
afleggen van getuigenverklaringen34 of het veiligstellen van bewijs kan worden
gebaseerd op art. 10 Rv in samenhang met het arrest Van Uden/Deco-Line.35 In dat
arrest heeft het HvJ EG bepaald dat voor het treffen van een voorlopige of bewarende
maatregel primair van belang is of er een reële band bestaat tussen het voorwerp

31

Zie nr. 55-58 en 62 van de conclusie van A-G Ruiz-Jarabo Colomer, P. Vlas in nr. 5 van zijn noot en
M. Freudenthal in nr. 10 van haar noot onder het arrest St. Paul Dairy/Unibel. De Commissie achtte
de oplossing van de A-G in strijd met de rechtszekerheid, omdat het lastig kan zijn te beoordelen
of het doel van het veiligstellen van bewijs de overhand heeft, dan wel het doel van het
ophelderen van de feiten. Zie ook Hof ’s-Hertogenbosch 21 september 2006, ECLI:NL:
GHSHE:2006:AZ0587, JBPr 2007, 15, m.nt. G.S.C.M. van Roeyen; Rb. Midden-Nederland 11 september 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:4935.

32
33

Vgl. par. 2.3-2.6, nr. 47 en par. 6.7 over (de eis van) gevaar voor verlies van bewijs.
Van het Kaar 2006, p. 385-387; Van het Kaar 2008, p. 114-115.

34
35

Welke gevallen hieronder vallen, wordt niet duidelijk.
HR 17 november 1998, ECLI:NL:XX:1998:AD2958, NJ 1999, 339, m.nt. P. Vlas (Van Uden/DecoLine).
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van de gevraagde maatregel en de op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid
van een aangezochte rechter. De ‘distributie bepaalt attributie’-regel van art. 10 Rv in
combinatie met de regel van art. 187 lid 1 Rv dat de rechter van de woonplaats van
de getuigen (of het grootste aantal van hen) bevoegd is een voorlopig getuigenverhoor te bevelen, levert een in Nederland bevoegde rechter op. Volgens Polak is met
de woonplaats van de getuigen in Nederland ook voldaan aan het vereiste van een
reële band tussen het voorlopig getuigenverhoor en de bevoegdheid van de lokale
rechter.36
78

Het voorlopig getuigenverhoor is geen voorlopige maatregel in de zin
van art. 35 EEX-Vo Ibis

Hoewel de werking van de EEX-Vo in het algemeen bevredigend is, werd het
wenselijk geacht “de toepassing van bepaalde bepalingen te verbeteren, het vrije
verkeer van beslissingen verder te vergemakkelijken en de toegang tot de rechter
verder te verbeteren”. Vanwege de verschillende wijzigingen is de verordening
herschikt. De nieuwe verordening (EEX-Vo Ibis) zal in 2015 in werking treden.37
Onder het begrip voorlopige en bewarende maatregelen dienen, net als onder de
huidige EEX-Vo, geen maatregelen zonder een conservatoir karakter te worden
begrepen. Als voorbeeld worden genoemd maatregelen waarbij het verhoor van
getuigen wordt gelast.38
79

Conclusie rechtsmacht

Samenvattend is de Nederlandse rechter die in de hoofdzaak bevoegd zal zijn ook
bevoegd om kennis te nemen van een ten behoeve van die hoofdzaak verzocht
voorlopig getuigenverhoor. In dat geval gelden geen beperkingen en derhalve is
irrelevant met welk doel een voorlopig getuigenverhoor wordt verzocht. Het
voorlopig getuigenverhoor kan niet worden aangemerkt als een voorlopige of
bewarende maatregel in de zin van art. 31 EEX-Vo/art. 35 EEX-Vo Ibis als het doel
van het voorlopig getuigenverhoor het inschatten van proceskansen, het bepalen van
de grondslag van de toekomstige vordering of het achterhalen van de wederpartij is.
Naar mijn mening kan het voorlopig getuigenverhoor echter wel als maatregel in de

36

M.V. Polak in nr. 6 van zijn noot in NJ 2012, 128 onder HR 2 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:
BU6545 (Roucar/4Stroke).

37

Verordening (EU) nr. 1215/2012 betreffende rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, PbEU 2012 L351/1.

38

Preambule nr. 25 EEX-Vo Ibis. Als voorlopige en bewarende maatregelen zijn gelast door de
rechter die bevoegd is in de hoofdzaak, dan moet in beginsel het vrije verkeer ervan worden
gewaarborgd krachtens deze verordening. Maatregelen die zijn bevolen zonder oproeping van de
wederpartij, mogen in beginsel niet worden erkend en ten uitvoer gelegd, tenzij de beslissing
waarin de maatregel is vervat vóór de tenuitvoerlegging aan de verweerder is betekend. Dit laat
de erkenning en tenuitvoerlegging van dergelijke maatregelen krachtens nationaal recht onverlet. De gevolgen van de maatregelen worden beperkt tot het grondgebied van die lidstaat als ze
zijn bevolen door een gerecht van een lidstaat dat niet bevoegd is om van de hoofdzaak kennis te
nemen. Preambule nr. 33 EEX-Vo Ibis. Art. 31 EEX-Vo wordt art. 35 EEX-Vo Ibis.
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zin van art. 31 EEX-Vo/art. 35 EEX-Vo Ibis worden beschouwd als het doel van het
voorlopig getuigenverhoor het bewaren van bewijsmateriaal – vanwege het gevaar
van het wegvallen van de getuige voorafgaand aan een procedure – is.
4.2.2.3

Bewijsverordening

80

Voorlopig getuigenverhoor op grond van de Bewijsverordering

Inmiddels heeft de inwerkingtreding van de Bewijsverordening39 maatregelen als
het voorlopig getuigenverhoor makkelijker gemaakt. De Bewijsverordening bevat
geen bevoegdheidsregels; de rechter die bewijshandelingen wenst te (doen) verrichten moet in de (toekomstige) hoofdzaak bevoegd zijn op grond van bijvoorbeeld
de EEX-Vo (Ibis) of Rv.40
De bevoegde Nederlandse rechter kan volgens art. 1 lid 1 BewVo overeenkomstig de
bepalingen van Nederland: (a) aan het bevoegde gerecht van een andere lidstaat
vragen een handeling tot het verkrijgen van bewijs te verrichten41 of (b) bij het
centraal orgaan of bevoegde autoriteit van een andere lidstaat verzoeken rechtstreeks een handeling tot het verkrijgen van bewijs te mogen verrichten in die
andere lidstaat.42 Voorwaarde is dat het verzoek wordt gedaan met het doel partijen
in staat te stellen zich bewijs te verschaffen voor gebruik in een aanhangige of
voorgenomen procedure (art. 1 lid 2 BewVo).
Uit art. 1 lid 2 BewVo blijkt dat bewijs ook ten behoeve van een nog niet aanhangige,
maar voorgenomen procedure kan worden verzameld. De Nederlandse rechter kan
daarom op grond van de Bewijsverordening de rechter van een andere lidstaat
vragen een voorlopig getuigenverhoor te houden dan wel vragen zelf in een andere
lidstaat een voorlopig getuigenverhoor te mogen houden.43 De reden voor het
opnemen van de voorwaarde dat bewijs moet worden verzameld in het kader van

39

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 bewijsverkrijging in burgerlijke en
handelszaken. Deze verordening beoogt de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten
te verbeteren, te vereenvoudigen en te bespoedigen op het gebied van bewijsverkrijging.
Considerans van de BewVo, nr. 2 en 5; Kamerstukken II 2002-03, 28 993, nr. 3, p. 1-2 (MvT). De
Bewijsverordening vervangt voor de Europese lidstaten (met uitzondering van Denemarken) het
Haags Bewijsverdrag 1970.

40

M.V. Polak in nr. 4 van zijn noot in NJ 2012, 128 onder HR 2 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:
BU6545 (Roucar/4Stroke). Van het Kaar 2008, p. 100. Zie Van het Kaar 2008, p. 116-120 over de

41

verhouding tussen de EEX-Vo en de BewVo.
Art. 4 t/m 16 BewVo zijn van toepassing.

42
43

Art. 17 BewVo is van toepassing.
Kamerstukken II 2002-03, 28 993, nr. 3, p. 2 (MvT); Van het Kaar 2008, p. 116; M. Freudenthal in
haar noot in JBPr 2005, 47 onder HvJ EG 28 april 2005, ECLI:NL:XX:2005:AV7679, NJ 2006, 636,
m.nt. P. Vlas (St. Paul Dairy/Unibel); Pitlo/Rutgers/Krans 2014, nr. 135; Rutgers (Burgerlijke
Rechtsvordering), art. 186, aant. 6A.
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een procedure is het uitsluiten van pre-trial discovery, met inbegrip van fishing
expeditions.44
Asser stelt – naar mijn mening terecht – dat het doel van het voorlopig getuigenverhoor er niet toe doet.45 Ook een voorlopig getuigenverhoor dat wordt verzocht
als nog geen procedure in zicht is en kan leiden tot een schikking en het juist
voorkomen van een procedure, valt onder art. 1 lid 2 BewVo. Asser voert hiertoe aan
dat “algemeen de mening wordt gedeeld dat het voorkomen van processen moet
worden gestimuleerd” en daarom enkel fishing expeditions moeten worden uitgesloten.46
81

De Bewijsverordening heeft geen exclusieve werking

Een tot voor kort nog openstaande vraag was of de Bewijsverordening een exclusieve
of faciliterende werking heeft. In de zaak Lippens c.s./Kortekaas47 werd enkele dagen
na het aanhangig maken van de hoofdzaak bij de rechtbank Utrecht bij diezelfde
rechtbank een voorlopig getuigenverhoor verzocht door Kortekaas, de eiser in de
hoofdzaak. De rechtbank wees het verzoek toe. Lippens c.s., de gedaagden in de
hoofdzaak, verzochten daarop een rogatoire commissie om Lippens c.s. als getuigen
te doen horen in het land van hun woonplaats (België) en door een Franstalige
rechter. Zowel hof als rechtbank wees het verzoek af. In cassatie lag de vraag voor of
de rechter, als hij heeft besloten tot het horen van een in een andere lidstaat
wonende getuige, alleen gebruik mag maken van de in de Bewijsverordening
genoemde manieren van bewijsverkrijging of ook de in het nationale recht van de
rechter voorziene mogelijkheden tot bewijsverkrijging mag benutten. De Hoge Raad
besloot deze vraag als prejudiciële vraag aan het HvJ EG te stellen, maar nam in r.o.
3.4.3 een voorschot op het antwoord:
“De Hoge Raad is vooralsnog van oordeel dat de vraag aldus moet worden beantwoord dat de
rechter die een in een andere lidstaat woonachtige getuige wenst te horen voor deze vorm van
bewijsverkrijging geen gebruik behoeft te maken van de door de EG-Bewijsverordening in het
leven geroepen methoden, maar bevoegd is gebruik te maken van de methoden voorzien in zijn
eigen nationale procesrecht, en aldus de getuige kan doen oproepen voor hem te verschijnen, met
als eventueel gevolg dat bij niet-verschijning van de getuige daaraan de consequenties worden
verbonden die zijn toegestaan door het nationale procesrecht van deze rechter.”48

44

Zo blijkt uit de Verklaring van de Raad bij het aannemen van de verordening, zie Kamerstukken II

45

2002-03, 28 993, nr. 3, p. 2 (MvT).
Anders M. Freudenthal in haar noot in JBPr 2005, 47 onder HvJ EG 28 april 2005, ECLI:NL:
XX:2005:AV7679, NJ 2006, 636, m.nt. P. Vlas (St. Paul Dairy/Unibel), waarin zij aangeeft dat de
rechter zich bij een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor op grond van de BewVo even

46

terughoudend moet opstellen als bij een verzoek krachtens art. 31 EEX-Vo.
Asser Procesrecht/Asser 3 2013/239. De trend om in een vroeg stadium de feiten vast te stellen en
zo procedures te voorkomen, is zichtbaar in zowel het Duitse, Engelse als Franse recht (zie
hoofdstuk 3).

47
48

HR 1 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3048, NJ 2011, 155 (Lippens c.s./Kortekaas I).
De Hoge Raad beargumenteert dit standpunt met een beroep op de tekst en de considerans van
de Bewijsverordening (r.o. 3.4.4-3.4.5).
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Een kleine anderhalf jaar later gaf het HvJ EU aan dezelfde mening als de Hoge Raad
te zijn toegedaan:
“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 bewijsverkrijging in burgerlijke en
handelszaken, en met name artikel 1, lid 1, daarvan, moet in die zin worden uitgelegd dat het
bevoegde gerecht van een lidstaat dat een in een andere lidstaat woonachtige partij als getuige
wenst te horen, teneinde dat verhoor te verrichten deze partij mag oproepen voor hem te
verschijnen en haar mag horen overeenkomstig het recht van de lidstaat van dat gerecht.”49

In zijn vervolgbeslissing ging de Hoge Raad nog in op het beroep van Lippens c.s. op
art. 6 EVRM.50 In hoger beroep was door het hof benadrukt dat juist het beginsel van
fair trial pleit voor het horen van alle getuigen in de bodemprocedure door dezelfde
rechter volgens dezelfde regels. Lippens c.s. klaagden vooral over het gebruik van de
Nederlandse taal tijdens het verhoor, maar dit probleem zou volgens het hof
eenvoudig te verhelpen zijn door het meenemen van een tolk. De verwerping van
het beroep op art. 6 EVRM, omdat de concrete bezwaren tegen een verhoor door de
Nederlandse rechter van onvoldoende gewicht werden geacht door het hof, getuigde
volgens de Hoge Raad niet van een onjuiste rechtsopvatting en was toereikend
gemotiveerd.
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Voorlopig getuigenverhoor op grond van de Bewijsverordening als het
middel in een andere lidstaat niet bestaat

Voor de toepassing van de Bewijsverordening hoeft het middel van het voorlopig
getuigenverhoor niet te bestaan in een andere lidstaat. Er is immers geen verschil
tussen het verhoor van een getuige in een voorlopig getuigenverhoor dan wel in een
gewoon getuigenverhoor, behalve het moment waarop de getuige wordt gehoord
(een voorlopig getuigenverhoor wordt gehouden vóórdat in de hoofdzaak een
bewijsopdracht is gegeven). Als de Nederlandse rechter een verzoek tot het houden
van een voorlopig getuigenverhoor toewijst, terwijl getuigen zich in een andere
lidstaat bevinden, kan hij aan het bevoegde gerecht van een andere lidstaat vragen
die getuige te horen.51 De rechter zal in het verzoek aan het aangezochte gerecht de
vragen die aan de getuige moeten worden gesteld dan wel de feiten waarover de
getuige moet worden verhoord, moeten opnemen (art. 4 lid 1 onder e BewVo).
Wanneer een getuigenverhoor (voorafgaand aan de hoofdzaak) volgens het recht
van de aangezochte lidstaat niet wordt afgenomen door een rechter, kan de
49

HvJ EU 6 september 2012, ECLI:NL:XX:2012:BX7408, NJ 2013, 552, m.nt. L. Strikwerda onder NJ

50

2013, 554 (Lippens c.s./Kortekaas).
HR 28 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:36 (Lippens c.s./Kortekaas II).

51

Het verzoekende gerecht kan vragen om een verzoek uit te voeren volgens het recht van de
verzoekende staat. Het aangezochte gerecht moet een dergelijk verzoek in beginsel inwilligen,
tenzij de verzochte vorm niet verenigbaar is met de wet van de lidstaat van het aangezochte
gerecht, dan wel niet mogelijk is wegens grote praktische moeilijkheden (art. 10 lid 3 BewVo).
Volgens de considerans van de Bewijsverordening, nr. 11, moet de mogelijkheid om een handeling
tot het verkrijgen van bewijs te verrichten, te weigeren, beperkt blijven tot “strikt begrensde
buitengewone gevallen”, dit met het oog op de doeltreffendheid van de verordening.
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aangezochte lidstaat de maatregel niet weigeren op de enkele grond dat het
afnemen van (voorlopige) getuigenverhoren niet valt binnen de bevoegdheid van
de rechter van de aangezochte lidstaat. Het aangezochte gerecht dient zich juist in te
zetten om het verzoek van het verzoekende gerecht zo volledig mogelijk en
indachtig de wensen van het verzoekende gerecht uit te voeren.52
4.2.3
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Absolute bevoegdheid tijdens een aanhangig geding

Als een geding reeds aanhangig53 is, is alleen de rechter voor wie het geding
aanhangig is bevoegd (art. 187 lid 2 Rv, maar dit blijkt reeds uit de redactie van
art. 186 lid 2 Rv).54 Deze regel geldt zowel voor de absolute als de relatieve
bevoegdheid.
Na een uitspraak en voor het instellen van een rechtsmiddel tegen die uitspraak
dient een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor naar mijn
mening te worden ingediend bij de rechter die bevoegd zal zijn het rechtsmiddel te
behandelen. Ten eerste om proceseconomische redenen. Het hof ’s-Hertogenbosch
oordeelde in een dergelijk geval dat de verweerder geen belang had bij zijn verweer
dat het verzoek was ingediend vóórdat de hoofdzaak bij het hof aanhangig was
gemaakt en dat daarom de verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek was: “Wanneer het hof zich onbevoegd verklaart en de zaak naar de rechtbank verwijst, kan de
rechtbank niet anders oordelen dan dat de zaak thans wel bij het hof aanhangig is,
zodat het verzoek wegens verknochtheid naar het hof verwezen zal moeten
worden.”55 Ten tweede vanwege het uitgangspunt dat ook de voorlopige bewijslevering zoveel mogelijk moet gebeuren ten overstaan van de rechter die in de
hoofdzaak moet beslissen (art. 155 Rv).56 Als de verzoeker vervolgens toch nalaat
het rechtsmiddel tegen de uitspraak in te stellen, waardoor de uitspraak kracht van

52

Nr. 107-109 van de conclusie van A-G J. Kokott, 18 juli 2007, C-175/06 (Tedesco/Tamasoni). In deze
zaak vroeg de Italiaanse rechter om uitvoering van een verzoek tot beschrijving van een product
volgens de Italiaanse Codice della Proprietà Industriale aan een gerecht in het Verenigd Koninkrijk.
Dat gerecht weigerde, omdat de opsporing en inbeslagneming van goederen en documenten niet
behoorde tot zijn praktijk. Na de conclusie is de in Italië aanhangige procedure vervallen, waarna
de zaak bij het HvJ EG werd doorgehaald. Pres. HvJ EG 27 september 2007, zaak C-175/06
(Tedesco/Tomasoni).

53
54

Zie over aanhangigheid par. 5.3.
Zie hierover bijvoorbeeld Hof Amsterdam 11 augustus 1988, ECLI:NL:GHAMS:1988:AC2087, NJ

55

1989, 192.
Hof ’s-Hertogenbosch 9 januari 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BH2194.

56

PG Herziening Rv 2002, p. 353; Beenders 2014 (T&C Rv), art. 155 Rv, aant. 3. Zie over de van
toepassing verklaring van art. 155 Rv op het voorlopig getuigenverhoor via de schakelbepaling
art. 189 Rv: Asser Procesrecht/Asser 3 2013/79. Asser meent dat de toepassing van art. 155 Rv op
het voorlopig getuigenverhoor niet voor de hand ligt, met name omdat het een zelfstandige
procedure betreft.
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gewijsde krijgt, dient zijn verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor wegens
onvoldoende belang te worden afgewezen.57
Na het wijzen van een tussenvonnis en het instellen van appel tegen dat tussenvonnis is de rechtbank die het tussenvonnis heeft gewezen niet meer bevoegd
kennis te nemen van een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor. Het verzoek
moet worden gericht aan het hof, omdat het geding bij het hof wordt voortgezet. Pas
na afloop van de procedure bij het hof, bijvoorbeeld na intrekking van het beroep of
na een beslissing van het hof met verwijzing naar de rechtbank, wordt doorgeprocedeerd bij de rechtbank en moet een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor weer
bij de rechtbank worden ingediend.58
84

Absolute bevoegdheid voorafgaand aan een geding

Als nog geen procedure aanhangig is gemaakt, is absoluut bevoegd om kennis te
nemen van het verzoek tot het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor de
rechter tot wiens absolute bevoegdheid de zaak vermoedelijk zal behoren (art. 187
lid 1 Rv).59 Deze bepaling moet strikt worden uitgelegd. Als de Ondernemingskamer
van het Amsterdamse hof op grond van art. 66 Wet RO waarschijnlijk de absoluut
bevoegde rechter zal zijn, dan moet een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor

57

Uiteraard is een praktischer oplossing dat de verzoeker zijn verzoekschrift intrekt. Overigens doet
het gerecht er verstandig aan de mondelinge behandeling van het verzoek op te schorten zolang
het rechtsmiddel niet is ingesteld om onnodig werk te voorkomen. Doorgaans zal dit geen
vertraging van de voorlopig getuigenverhoorprocedure opleveren; de termijn voor het instellen
van een rechtsmiddel bedraagt in beginsel niet langer dan drie maanden na de uitspraak, terwijl
tussen het indienen van een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor en de

58

mondelinge behandeling daarvan helaas meer tijd verstrijkt.
Hof ’s-Hertogenbosch 9 september 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BJ7312; Rb. Rotterdam 18 mei
1988, ECLI:NL:RBROT:1988:AD0315, NJ 1989, 330; Ktg. Amsterdam 29 september 1982, ECLI:NL:
KTGAMS:1982:AI7099, Prg. 1983, 1895. Als de appelrechter de zaak aan zich houdt (evocatie),
bijvoorbeeld op grond van art. 356 Rv, dan dient het verzoek wel bij de appelrechter te worden
ingediend.

59

Volgens art. 877 Rv (1951) was alleen de rechtbank bevoegd indien een geding nog niet
aanhangig was. In art. 215 lid 1 Rv (1988) werd het mogelijk gemaakt een voorlopig getuigenverhoor te houden voor de kantonrechter, hoewel zijn bevoegdheid beperkt was tot de gevallen
waarin hij (vermoedelijk) bevoegd was van het geding kennis te nemen. Om uitvoerige debatten
over de absolute bevoegdheid te voorkomen, werd in het artikel opgenomen dat de rechter
summierlijk over zijn absolute bevoegdheid beslist. PG Bewijsrecht 1988, p. 306-307. Inmiddels is
“de rechtbank of de kantonrechter” vervangen door “de rechter” (art. 187 lid 1 Rv), waardoor
rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat een zaak in eerste aanleg aanhangig moet
worden gemaakt bij een hof, bijvoorbeeld bij de Ondernemingskamer in Amsterdam, en met de
integratie van de kantongerechten in de rechtbanken. Zie voor zaken vóór 2002 betreffende de
(on)bevoegdheid van het kantongerecht: Hof Arnhem 20 september 1988, ECLI:NL:GHARN:1988:
AI8028, Prg. 1988, 2973 (in deze zaak strekte de hoofdzaak tot nakoming van een arbeidsovereenkomst en had een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor moeten worden ingediend bij
het kantongerecht in plaats van bij de rechtbank); Ktg. Schiedam 5 november 1996, ECLI:NL:
KTGSCH:1996:AI9448, Prg. 1997, 4676; Ktg. Utrecht 24 februari 1997, ECLI:NL:KTGUTR:1997:
AI9507, Prg. 1997, 4749.
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aan die kamer – dus niet aan het hof Amsterdam – worden gericht.60 In de
pachtzaken genoemd in art. 1019j Rv is de pachtkamer van de rechtbank absoluut
bevoegd en de pachtkamer is dan ook absoluut bevoegd om ten behoeve van deze
pachtzaken een voorlopig getuigenverhoor te bevelen.61 In de in art. 80 Rijksoctrooiwet 1995 genoemde octrooigeschillen wordt de rechtbank Den Haag aangewezen als exclusief bevoegde rechter. De rechtbank Den Haag is de enige absoluut én
relatief bevoegde rechtbank; vanwege deze exclusieve bevoegdheid geldt de keuzemogelijkheid van art. 187 Rv niet.62 Volgens de hoofdregel van art. 384 Rv is in een
herroepingszaak absoluut bevoegd de rechter die in de laatste feitelijke instantie
heeft geoordeeld over de zaak. Een voorlopig getuigenverhoor ten behoeve van een
herroepingsprocedure moet dan ook bij deze rechter worden verzocht.63
85

Absolute bevoegdheid in geval van meerdere procedures

In één zaak kunnen meerdere, verschillende procedures worden gevoerd. Voor de
vraag welke rechter bevoegd is, is relevant in het kader van welke procedure het
voorlopig getuigenverhoor wordt gevraagd. In een door het hof ’s-Hertogenbosch
besliste zaak was over één geschil over de levering van goederen een eerste
procedure betreffende een vordering uit hoofde van zaakwaarneming aanhangig
bij het hof.64 Een tweede procedure betreffende een vordering tot betaling was nog
niet aanhangig gemaakt. Een van de partijen wenste in het kader van de tweede
procedure een voorlopig getuigenverhoor te houden. Aangezien het voorlopig getuigenverhoor werd verzocht ten behoeve van de nog niet aanhangige tweede
procedure was de rechtbank absoluut bevoegd.65

60

PG Herziening Rv 2002, p. 368.

61

Bij de wet van 26 april 2007, Stb. 2007, 163 zijn de bepalingen uit de Pachtwet over het
procederen bij de pachtkamer vervangen door titel 3.16 Rv. Hierbij is de pachtkamer van de
rechtbank in de plaats gekomen van de kantonrechter. Valk 2014 (T&C Rv), titel 3.16, aant. 1 en 2.
In Hof Arnhem (pachtkamer) 22 december 1975, ECLI:NL:GHARN:1975:AB5667, NJ 1976, 543
besliste het hof dat een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor terecht was ingediend bij de
pachtkamer van het kantongerecht Nijmegen, omdat het verzoek strekte tot het verkrijgen van
zekerheid omtrent vermoede wanprestatie van een pachter.

62
63

Rb. Alkmaar 14 juli 2005, ECLI:NL:RBALK:2005:AT9908.
Hof ’s-Hertogenbosch 14 januari 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BH2197. Het hof oordeelde dat de
rechtbank zich terecht absoluut onbevoegd had verklaard, omdat herroeping werd verlangd van
twee arresten van het hof en het hof derhalve in laatste feitelijke instantie had geoordeeld.

64
65

Hof ’s-Hertogenbosch 8 februari 2006, ECLI:NL:GHSHE:2006:AV1991, NJ 2006, 320.
Deze zaak was aanvankelijk door de rechtbank naar het hof verwezen. Reden voor de verwijzing
was dat de procedure over zaakwaarneming bij het hof zozeer verknocht was met de toekomstige
procedure over de vordering tot betaling, dat zeer wel denkbaar was dat afzonderlijke berechting
zou leiden tot tegenstrijdige uitspraken. Het hof verklaarde zich echter onbevoegd en verwees
terug naar de rechtbank, omdat de zaak waarop het voorlopig getuigenverhoor zag (de vordering
tot betaling) zou dienen bij de rechtbank. Dat deze zaak grotendeels hetzelfde feitencomplex
behelsde als de zaakwaarnemingszaak was geen reden voor verwijzing, omdat de wet niet
voorziet in een zodanige verwijzing. Het hof overwoog dat art. 285 Rv (over verwijzing en
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De rechter is absoluut onbevoegd

De rechter die constateert dat hij absoluut onbevoegd is, verklaart zich, zo nodig
ambtshalve, onbevoegd (art. 72 Rv). Als een andere rechter absoluut bevoegd is,
verwijst de rechter de zaak in zijn beschikking naar die rechter (art. 73 Rv).66 Indien
het absoluut bevoegde gerecht de rechtbank is, maar de hoofdzaak door de kamer
voor kantonzaken moet worden beslist,67 dan moet het verzoekschrift worden
gericht tot die kamer (art. 187 lid 1 Rv).68 Indien een verzoekschrift ten onrechte
niet of juist wel bij de kamer voor kantonzaken wordt ingediend, moet de ontvangende kamer de zaak verwijzen naar de juiste kamer (art. 71 lid 1 en 2 Rv).
Met de aard van het voorlopig getuigenverhoor is niet verenigbaar dat uitgebreid
wordt gediscussieerd over de absolute bevoegdheid. In de laatste zin van art. 187
lid 1 Rv is daarom opgenomen dat de rechter summierlijk beoordeelt of hij absoluut
bevoegd is.69
4.2.4

Relatieve bevoegdheid
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Relatieve bevoegdheid tijdens een aanhangig geding en voorafgaand
aan een geding

Tijdens een aanhangige procedure is de rechter bij wie het geding70 aanhangig is de
absoluut en relatief bevoegde rechter (zie nr. 83).71
voeging wegens litispendentie of connexiteit) niet van toepassing is in een dergelijk geval; dat
artikel beoogt niet de regels van absolute competentie te doorbreken (vgl. Van Mierlo 2014 (T&C
Rv), art. 285 Rv, aant. 6) en ziet bovendien op de situatie dat tussen partijen reeds een
66

verzoekschriftprocedure bij een andere rechter aanhangig is.
Op grond van art. 73 Rv kan de rechter alleen naar een gewone rechter verwijzen (rechtbank, hof
of Hoge Raad, art. 2 Wet RO) en slechts voor zover deze rechter burgerlijke zaken behandelt. Van
Mierlo 2014 (T&C Rv), art. 73, aant. 2. Zie ook art. 1019k Rv, dat bepaalt dat de (onbevoegde)

67

pachtkamer de zaak moet verwijzen naar een (bevoegde) gewone rechter en andersom.
De kamer voor kantonzaken beslist de dagvaardingszaken genoemd in art. 93 Rv. Met betrekking
tot verzoekschriftprocedures geeft de materiële wet aan of zaken moeten worden beslist door de
kamer voor kantonzaken (zie bijvoorbeeld art. 7:685 lid 1 BW).

68

Rb. Haarlem 22 september 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BF3246.

69
70

PG Bewijsrecht 1988, p. 307.
De procedure met het oog waarop het voorlopig getuigenverhoor wordt gevraagd moet aanhangig zijn. Als tussen (deels) andere procespartijen of over een andere vordering tussen dezelfde
partijen een hoofdzaak aanhangig is, maar het voorlopig getuigenverhoor wordt gevraagd met
het oog op een andere vordering, is de rechter van art. 187 lid 1 Rv bevoegd. Rb. MiddenNederland 13 november 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:5597.

71

Volgens art. 877 lid 2 Rv (1951) kon, maar hoefde het voorlopig getuigenverhoor in een
aanhangige zaak niet gevraagd te worden aan de rechter voor wie het geding aanhangig was.
Op aanbeveling van de rechtbankpresidenten en Beekhuis (Beekhuis 1960, p. 594) werd in het
Regeringsontwerp 1969 al voorgesteld om op te nemen dat een voorlopig getuigenverhoor
tijdens een aanhangig geding moet worden verzocht aan de rechter bij wie het geding aanhangig
is. Kamerstukken II 1969-70, 10 377, nr. 3, p. 19 (MvT). Uiteindelijk is deze regel in Rv (1988)
opgenomen in art. 215 Rv, het huidige art. 187 Rv.
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Vóórdat een zaak aanhangig is, is ten eerste relatief bevoegd de rechter die
vermoedelijk bevoegd zal zijn van de zaak kennis te nemen indien deze aanhangig
wordt gemaakt (art. 187 lid 1 Rv). Volgens de hoofdregel in de dagvaardingsprocedure is dit de rechter van de woon- of verblijfplaats van de gedaagde (art. 99
Rv).72 Daarnaast gelden voor bepaalde soorten zaken alternatieve of exclusieve
bevoegdheidsregelingen.73 In arbeidszaken geldt bijvoorbeeld dat de rechter binnen
wiens rechtsgebied de arbeid gewoonlijk wordt of laatstelijk gewoonlijk werd
verricht, alternatief bevoegd is (art. 100 Rv).74 In zaken op grond van onrechtmatige
daad is de rechter van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan alternatief bevoegd (art. 102 Rv). In zaken waarin het onrechtmatig handelen
publicatie in heel Nederland betreft, zijn alle rechtbanken in Nederland relatief
bevoegd.75 Als de hoofdzaak een verzoekschriftprocedure betreft, is de rechter van
de woon- of verblijfplaats van (een van) de verzoeker(s) of een van de in het
verzoekschrift genoemde belanghebbenden relatief bevoegd (art. 262 Rv).76 Als de
Nederlandse rechter rechtsmacht heeft op grond van een alternatieve bevoegdheidsbepaling van de EEX-Vo (Ibis), dan wordt in die bepaling ook de relatieve
bevoegdheid geregeld.77

72

Welke plaats heeft te gelden als woonplaats van de gedaagde wordt bepaald aan de hand van het
bepaalde in art. 1:10-15 BW. In een zaak waarin het geschil zich toespitste op de vraag naar de
woonplaats van Holland Casino was een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor niet ex
art. 1:10 lid 2 BW ingediend bij de rechtbank van de statutaire zetel van Holland Casino (’sGravenhage), maar ex art. 1:14 BW bij de rechtbank van het kantoor in Hoofddorp (Haarlem). De
rechtbank van het kantoor is alleen bevoegd als de zaak aangelegenheden betreft die dat kantoor
betreffen. In casu betrof de hoofdzaak een handelen in strijd met o.a. de Wet Melding
Ongebruikelijke Transacties en de Wet Economische Delicten. Alle met de interne beheersing
van risico’s en de naleving van deze regels belaste onderdelen van de onderneming (Raad van
Bestuur en (staf)afdelingen) waren gehuisvest in Hoofddorp. Het ging daarom om aangelegenheden die Hoofddorp aangingen en de rechtbank verklaarde zich als vermoedelijk bevoegde
rechter in de hoofdzaak bevoegd. Rb. Haarlem 17 maart 2006, ECLI:NL:RBHAA:2006:AV5317, NJF

73

2006, 410.
Zie voor alternatieve en exclusieve bevoegdheidsregelingen in aanvulling op of in afwijking van

74

de hoofdregel art. 100-109 Rv.
Vóór 2002 verwees de alternatieve bevoegdheidsbepaling alleen naar “de plaats waar de arbeid
gewoonlijk wordt verricht”. Sommige kantonrechters hanteerden een strikt grammaticale interpretatie van deze bepaling, die ertoe leidde dat de kantonrechter zich onbevoegd verklaarde als
de arbeidsovereenkomst was geëindigd voordat een procedure was begonnen. De kantonrechter
in Utrecht besliste dat alleen de rechter van de hoofdregel (woonplaats gedaagde) bevoegd was
om kennis te nemen van een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor betreffende een
geëindigde arbeidsovereenkomst. Ktg. Utrecht 24 februari 1997, ECLI:NL:KTGUTR:1997:AI9507,
Prg. 1997, 4749.

75
76

Rb. Midden-Nederland 13 november 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:5597.
Zie voor alternatieve en exclusieve bevoegdheidsregelingen in aanvulling op of in afwijking van

77

de hoofdregel art. 263-269 Rv.
Een voorbeeld is art. 5 onder 3 EEX-Vo (art. 7 onder 2 EEX-Vo Ibis), waarin de rechter van de
plaats van het schadebrengende feit wordt aangewezen. Het artikel verwijst naar een specifieke
plaats in een lidstaat; het artikel regelt dus niet alleen de internationale, maar ook de relatieve
bevoegdheid.
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Ten tweede is relatief bevoegd de rechter binnen wiens rechtsgebied de personen
die men als getuigen wil doen horen, of het grootste aantal van hen, woonachtig
zijn of verblijven (art. 187 lid 1 Rv). Indien de te horen getuigen in gelijke
aantallen over verschillende arrondissementen verdeeld zijn, zijn de rechtbanken
van de verschillende arrondissementen gelijkelijk bevoegd.78 Deze alternatieve
bevoegdheid is nuttig als het niet mogelijk is om op grond van de eerste regel een
relatief bevoegde rechter te vinden, bijvoorbeeld als de rechter die vermoedelijk
bevoegd zal zijn van het toekomstige geding kennis te nemen een buitenlandse
rechter is.79
88

Relatieve bevoegdheid in geval van meerdere procedures

In een zaak waarin meerdere verzoekers een voorlopig getuigenverhoor verzochten,
terwijl tussen één van deze verzoekers en de verweerder reeds een hoofdzaak
aanhangig was, moest het verzoek volgens de rechtbank Utrecht gedaan worden aan
de rechtbank waar de hoofdzaak aanhangig was, althans voor zover het voorlopig
getuigenverhoor betrekking had op feiten die van belang waren voor de hoofdzaak.80
89

De rechter is relatief onbevoegd

Art. 270 Rv is van toepassing als een relatief onbevoegde rechter is benaderd. De
relatief onbevoegde rechter moet de zaak in de stand waarin deze zich bevindt
verwijzen naar de relatief bevoegde rechter als de verweerder niet in de procedure verschijnt of als de verweerder de relatieve onbevoegdheid van de rechter
inroept.81

78
79

Hof Arnhem 14 juli 1978, ECLI:NL:GHARN:1978:AC3661, NJ 1979, 262.
Rb. Amsterdam 14 juli 1989, ECLI:NL:RBAMS:1989:AC3671, NJ 1991, 551.

80

Rb. Utrecht 13 juni 1990, ECLI:NL:RBUTR:1990:AC3121, NJ 1991, 164. In deze zaak achtte de
rechter zich desalniettemin bevoegd, omdat partijen verklaarden de voorkeur te geven aan een

81

gevoegde behandeling in plaats van een gesplitste behandeling.
In de algemene regeling van de verzoekschriftprocedure (titel 1.3 Rv, waaronder ook art. 270 lid 1
Rv) wordt steeds uitgegaan van “een of meer belanghebbenden” in plaats van een wederpartij,
onder andere omdat er in de verzoekschriftprocedure niet altijd een wederpartij is (bijvoorbeeld
als iemand een verzoek indient tot het wijzigen van zijn naam, art. 1:4 BW). De regeling van het
verzoekschrift tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor gaat wel uit van het bestaan
van een wederpartij (zie art. 187 lid 3 onder d Rv), omdat deze regeling oorspronkelijk is
ontworpen in het kader van een hoofdzaak zijnde een dagvaardingsprocedure. Zie nr. 178. In
art. 270 Rv moet daarom onder “belanghebbende” worden verstaan: ‘verweerder’.
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Bestuursrechtelijke procedures

4.3.1.1

Inleiding
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De bestuursrechter

Bestuursrechtelijke procedures worden niet behandeld en beslist door de burgerlijke
rechter maar door de bestuursrechter. Een voorlopig getuigenverhoor met het oog
op een bestuursrechtelijke procedure is dan ook niet mogelijk.82 Voorbeelden zijn de
procedure bij de sector bestuursrecht van de rechtbank83 en bij de Centrale Raad van
Beroep84 of een belastingzaak.85
In sommige gevallen doet zich de vraag voor of de bestuursrechter dan wel de
burgerlijke rechter bevoegd is om een geschil te beslissen. Ik behandel achtereenvolgens: een feitencomplex waarin naast elkaar bestuursrechtelijke en civielrechtelijke geschilpunten bestaan (par. 4.3.1.2), schadevergoeding vanwege onrechtmatig
overheidshandelen (par. 4.3.1.3) en nadeelcompensatie (par. 4.3.1.4).
4.3.1.2

Bestuurs- en civielrechtelijke aspecten

91

Voorlopig getuigenverhoor ten behoeve van civielrechtelijke aspecten

Als in één zaak zowel een bestuursrechtelijke als een civielrechtelijke vraag aan
de orde is, kunnen los van elkaar een bestuursrechtelijke en een civielrechtelijke

82

83

Handelingen II, Bijlagen 1950-51, 1585, nr. 5, p. 8 (MvA); HR 15 juli 1987, ECLI:NL:HR:1987:
AC4268, NJ 1988, 2, m.nt. W.H. Heemskerk (Staat/Issa); HR 24 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:
ZC1683, NJ 1998, 414, m.nt. P. Vlas (Saueressig/Forbo).
Na de onderbrenging van de bestuursrechtspraak bij de rechtbanken werd in een vreemdelingenzaak geprobeerd een voorlopig getuigenverhoor te verkrijgen ten behoeve van een tegen
de Staat aangespannen procedure ter verkrijging van een verblijfsvergunning. Volgens de
verzoekers tot cassatie moest het met de integratie van de bestuursrechtspraak met de
rechtbanken mogelijk zijn art. 186 Rv zodanig uit te leggen, dat een voorlopig getuigenverhoor
ook mogelijk was geworden in bestuursrechtelijke procedures. De Hoge Raad ging, evenals de
plaatsvervangend P-G Mok, niet mee met dit betoog. Mok vatte de argumentatie samen in nr. 2.3
van zijn conclusie: “De onderbrenging van de bestuursrechtspraak bij de rechtbanken is van
organisatorische aard en betekent niet dat bestuursrechtspraak en civiele rechtspraak zijn
samengevoegd.” HR 11 februari 2000, ECLI:NL:HR:2000:ZC3132, NJ 2001, 137, m.nt. W.D.H. Asser.

84
85

Rb. ’s-Gravenhage 25 januari 1961, NJ 1961, 343.
Hof ’s-Hertogenbosch 23 april 1974, ECLI:NL:GHSHE:1974:AB5712, NJ 1974, 358. Het hof besliste
dat belastingzaken tot de bestuursrechtelijke rechtspraak behoren, vanwege de benaming van
de wettelijke regeling (Wet administratieve rechtspraak belastingzaken) en omdat de genoemde
wet een afzonderlijke en uitputtende regeling kent die sterk afwijkt van het contentieuze
burgerlijke geding, waarin onder meer een afwijkende regeling van getuigenbewijs wordt
gegeven.
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procedure worden gevoerd. Een voorlopig getuigenverhoor kan dan alleen worden
toegewezen als het doel ervan is feiten vast te stellen ten behoeve van de civielrechtelijke procedure. Een voorbeeld hiervan is de zaak Staat/Issa.86 Hoewel in deze
zaak sprake was van een bepaalde samenhang van een bestuursrechtelijke en een
civiele procedure, in die zin dat beide procedures betrekking hadden op de vraag of
een vreemdeling in Nederland mocht verblijven, hadden de procedures een verschillende inzet. In de bestuursrechtelijke procedure draaide het om de vraag of de
beschikking waarbij Issa toelating tot Nederland was geweigerd rechtmatig was.
Daarbij was van belang of Issa vluchteling was in de zin van het Verdrag betreffende
de status van vreemdelingen. In de civielrechtelijke kortgedingprocedure was aan de
orde of de staatssecretaris jegens Issa onrechtmatig handelde door Issa niet toe te
staan de beslissing van de bestuursrechter in Nederland af te wachten. Daarbij was
beslissend of er tussen redelijke mensen geen twijfel kon bestaan dat Issa zich,
objectief beschouwd, niet in een vluchtsituatie bevond. Het voorlopig getuigenverhoor strekte ertoe omstandigheden te doen vaststellen die ertoe konden dienen
laatstbedoelde vraag in het geding voor de burgerlijke rechter in het voordeel van
Issa te doen beslissen. Toewijzing van het verzoek was daarom in beginsel gerechtvaardigd.
92

Voorlopig getuigenverhoor ten behoeve van bestuursrechtelijke
aspecten

De rechter kan een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor
weigeren als aanwijzingen bestaan dat het verzoek enkel dient ten behoeve van de
bestuursrechtelijke procedure in plaats van de civielrechtelijke procedure. In een
zaak waarin al jarenlang allerlei bestuursrechtelijke procedures werden gevoerd
over een varkensfokkerij door Bolleboom en de gemeente, kreeg Bolleboom op een
gegeven moment bericht dat hij zijn varkensfokactiviteiten mocht voortzetten, mits
hij daarvoor een vergunning zou aanvragen en zou aantonen dat hij vóór 1980 al
varkens fokte. Vervolgens verzocht Bolleboom een voorlopig getuigenverhoor, omdat hij stelde voornemens te zijn de burgerlijke rechter voor recht te laten verklaren
dat hij vóór 1980 al varkens fokte. Op grond van dit feitencomplex achtte de
rechtbank het – zonder dit nader te motiveren – onaannemelijk dat Bolleboom in
ernst een civiele procedure wilde beginnen en zij wees het verzoek af.87

86

HR 15 juli 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC4268, NJ 1988, 2, m.nt. W.H. Heemskerk (Staat/Issa). Heemskerk merkte in zijn noot bij het arrest op dat je zou kunnen menen dat het geding voor de
bestuursrechtelijke rechter de bodemprocedure is ten opzichte van het kort geding gericht op
voorlopige niet-uitzetting, met verwijzing naar HR 25 april 1980, ECLI:NL:HR:1980:AC6874, NJ
1981, 416, m.nt. M. Scheltema (Sogut/Staat). Naar mijn mening wordt in art. 186 Rv niet de eis
gesteld dat de procedure in het kader waarvan het voorlopig getuigenverhoor wordt bevolen een
civielrechtelijke bodemprocedure moet zijn. Zolang de procedure in het kader waarvan het
voorlopig getuigenverhoor wordt gevraagd – dit kan ook een kort geding zijn (zie verder par.
5.2.3.6) – een civielrechtelijk karakter heeft, is het in beginsel mogelijk het voorlopig getuigenverhoor te bevelen. Zie ook Hof ’s-Hertogenbosch 4 augustus 2005, ECLI:NL:GHSHE:2005:
AU0476.

87

88

Rb. ’s-Gravenhage 19 december 1984, ECLI:NL:RBSGR:1984:AC8643, NJ 1986, 64.
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Regeling; doel
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Op 31 januari 2013 is de Wet tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met
bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten) aangenomen.88 Daarin is onder andere een regeling voor een zelfstandige
verzoekschriftprocedure bij de bestuursrechter voor schadeverzoeken wegens onrechtmatig overheidshandelen (titel 8.4 Awb) opgenomen. Titel 8.4 Awb is op 1 juli
2013 in werking getreden.89
De wetgever beoogt met de regeling onder andere de ingewikkelde bevoegdheidsverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter op het punt van
schadevergoeding vanwege onrechtmatig overheidshandelen90 te vereenvoudigen.91 Het uitgangspunt van het voorstel is om de bestuursrechter en de burgerlijke
rechter in beginsel ieder een eigen exclusieve bevoegdheid toe te kennen. De
omvang daarvan wordt bepaald door de aard van het materiële rechtsgebied waarop
het schadeveroorzakende besluit betrekking heeft.92
94

Voorlopig getuigenverhoor na vaststelling onrechtmatig
overheidshandelen

Voor schadevergoeding op grond van onrechtmatig overheidshandelen moet de
onrechtmatigheid eerst vaststaan.93 Pas nadat de onrechtmatigheid vaststaat, kan

88

Stb. 2013, 50. Volgens art. IV blijft het oude recht van toepassing als de schadeveroorzakende
gebeurtenis vóór 1 juli 2013 heeft plaatsgevonden; art. V bepaalt dat voor alle werkterreinen van
de Belastingdienst – met uitzondering van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 – het oude
recht voorlopig blijft gelden. Zie verder Borman 2013 (T&C Awb), Inl. opm. titel 8.4, aant. 3.

89

Stb. 2013, 162. Zie voor de bevoegdheidsverdeling die vóór 1 juli 2013 gold Kamerstukken II 201011, 32 621, nr. 3, p. 32-35 (MvT); Van Wijk/Konijnenbelt 2011, hoofdstuk 15 en 16. De regeling van
titel 8.4 is in de plaats gekomen van de mogelijkheid om op te komen tegen zelfstandige
schadebesluiten en de procedures van art. 8:73 en 8:73a Awb. Borman 2013 (T&C Awb), Inl. opm.
titel 8.4, aant. 1.
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De bestuursrechter is bevoegd in geval van schade door onrechtmatige besluiten, onrechtmatige
handelingen ter voorbereiding van onrechtmatige besluiten, het niet tijdig nemen van besluiten
en andere onrechtmatige handelingen jegens ambtenaren (art. 8:88 lid 1 Awb). Er geldt een
connexiteitseis (lid 2): de verzoekschriftprocedure bij de bestuursrechter kan niet worden
gevolgd als de schade het gevolg is van een besluit dat van beroep bij de bestuursrechter is
uitgezonderd (zie art. 8:3-8:5 Awb). Kamerstukken II 2010-11, 32 621, nr. 3, p. 44-48 (MvT).

91
92

Kamerstukken II 2010-11, 32 621, nr. 3, p. 4, 8 en 32 (MvT).
Kamerstukken II 2010-11, 32 621, nr. 3, p. 38 (MvT).

93

In de reacties op het wetsvoorstel werd dit als zwaarwegend bezwaar tegen het wetsvoorstel
gezien. Zie onder andere T. Barkhuysen, ‘Het consumenten-perspectief op het Voorontwerp’, NJB
2007, 1684; K.J. de Graaf en A.T. Marseille, ‘Een weg uit de doolhof?’, NJB 2007, 1682; J.E.M. Polak,
‘Goede polderoplossing’, NJB 2007, 1683; B.J. Schueler, ‘De onrechtmatige overheidsdaad in het
Voorontwerp Schadevergoeding’, NTBR 2007, 38.
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schadevergoeding bij de bestuursrechter of de burgerlijke rechter worden gevraagd.
Een voorlopig getuigenverhoor moet naar mijn mening worden afgewezen als het
verzoek ziet op schadevergoeding op grond van onrechtmatig handelen door de
overheid, maar de onrechtmatigheid nog niet is vastgesteld. In een uitspraak van de
rechtbank Oost-Brabant zag het verzoek op door de gemeente te betalen schadevergoeding als de verzoeker zijn bedrijfsloods zou moeten afbreken.94 De rechtbank
overwoog dat pas van een schadevergoedingsplicht sprake kan zijn als vaststaat dat
de overheid onrechtmatig heeft gehandeld jegens de verzoeker. Eerst zou een
handhavingsbeslissing moeten worden genomen, waartegen rechtsbescherming bij
de bestuursrechter openstond. De rechtbank wees af op grond van strijd met de
goede procesorde. Naar mijn mening dient het verzoek op grond van onvoldoende
belang te worden afgewezen in gevallen waarin eerst de hindernis van een succesvol
af te ronden andere procedure moet worden genomen, alvorens met kans van slagen
de hoofdzaak in het kader waarvan het voorlopig getuigenverhoor wordt gevraagd
kan worden begonnen (vgl. ook nr. 282 en 284). Als de bestuursrechter heeft
vastgesteld dat niet onrechtmatig is gehandeld door de overheid, dan kan de
verzoeker zich in een civiele procedure in beginsel niet meer beroepen op de
onrechtmatigheid van het besluit van de overheid. Een verzoek tot het houden
van een voorlopig getuigenverhoor moet dan in beginsel worden afgewezen op
grond van onvoldoende belang (de hoofdzaak is juridisch kansloos, zie nr. 268).95
De onrechtmatigheid is gegeven als een besluit (geheel of gedeeltelijk) is vernietigd
door de rechter,96 als de onrechtmatigheid door het bestuursorgaan is erkend97 of –
onder voorwaarden – als het besluit is herroepen door het bestuursorgaan.98
95
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Op grond van art. 8:89 lid 1 Awb is de bestuursrechter bij uitsluiting bevoegd als de
schade is veroorzaakt door een besluit waarover de Centrale Raad van Beroep of
de Hoge Raad in enige of hoogste aanleg oordeelt.99 Het betreft besluiten waarover
de ambtenarenrechter, de sociale zekerheidsrechter of de belastingrechter oordeelt.
94
95

Rb. Oost-Brabant 7 november 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:6513.
Rb. Den Haag 24 oktober 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:14205. In deze zaak was door de tot
terbeschikkingstelling met verpleging veroordeelde verzoeker de onrechtmatigheid van de
beslissing van de minister om hem in een longstayvoorziening te plaatsen aangevochten bij de
bestuursrechter. De beslissing van de minister bleef in beroep in stand en behield daarmee haar

96

rechtskracht.
HR 31 mei 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0261, AB 1992, 290 en NJ 1993, 112, m.nt. C.J.H. Brunner (Van

97

Gog/Nederweert).
HR 18 juni 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1006, AB 1993, 504, m.nt. F.H. van der Burg en NJ 1993, 642,

98

m.nt. M. Scheltema (St. Oedenrode/Van Arle).
HR 20 februari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2588, AB 1998, 231, m.nt. Th.G. Drupsteen en NJ 1998,
526, m.nt. A.R. Bloembergen (Broeder/Staat). Zie hierover verder Borman 2013 (T&C Awb),
art. 8:88, aant. 3.

99

Het verzoek aan de bestuursrechter kan zowel na (art. 8:90 Awb) als tijdens (art. 8:91 Awb) de
beroepsprocedure tegen het schadeveroorzakende overheidshandelen worden gedaan. Deze
artikelen wijzen ook de bestuursrechter aan bij wie het verzoek moet worden ingediend.

90
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Besluiten inzake studiefinanciering vallen hieronder ook. De bestuursrechter is
bovendien exclusief bevoegd voor schadeverzoeken op het terrein van het ambtenaren- en vreemdelingenrecht (art. 8:88 lid 1 onder d Awb en art. 71a lid 1 en 72a
lid 1 Vreemdelingenwet 2000). De achterliggende gedachte bij het toekennen van
deze terreinen aan de bestuursrechter is, dat het ambtenaren- en vreemdelingenrecht en het financiële bestuursrecht worden gekenmerkt door een – doorgaans –
tweepartijenverhouding; de besluiten zijn gericht tot en hebben gevolgen voor één
bepaalde burger. Voorbeelden zijn beslissingen over studiefinancieringen en bijstandsuitkeringen.100
Op de overige terreinen van het bestuursrecht is de bestuursrechter naast de
burgerlijke rechter bevoegd als het verzoek om schadevergoeding, inclusief rente,
maximaal € 25.000101 bedraagt (art. 8:89 lid 2 Awb). Hierdoor wordt voorkomen dat
bij twee verschillende rechters – de bestuursrechter voor het vaststellen van de
onrechtmatigheid en de burgerlijke rechter voor de schadevergoeding – moet
worden geprocedeerd, terwijl de geleden schade relatief laag is.102 Zodra een
verzoeker ervoor kiest zijn schadevergoedingsvordering van maximaal € 25.000
aanhangig te maken bij de burgerlijke rechter, moet de bestuursrechter zich onbevoegd verklaren (art. 8:89 lid 3 Awb). De weg naar de bestuursrechter is vervolgens
definitief afgesloten. Als een verzoek bij de bestuursrechter is ingediend, kan niet
gelijktijdig een vordering bij de burgerlijke rechter aanhangig worden gemaakt
(art. 8:89 lid 4 Awb). Echter, na de procedure bij de bestuursrechter herleeft de
mogelijkheid om een vordering bij de burgerlijke rechter in te dienen, als en voor
zover de uiteindelijke schade boven de competentiegrens van € 25.000 ligt. De
burgerlijke rechter is dan wel gebonden aan het oordeel van de bestuursrechter over
de bij hem gevorderde schade.103 In verband met deze aanvullende bevoegdheid
heeft de wetgever opgemerkt dat in de kleinere schadezaken in kort geding om een
voorschot kan worden gevraagd.104 Aannemelijk is dat een dergelijk voorschot
alleen kan worden gevraagd als tijdens de procedure bij de bestuursrechter blijkt
dat het schadebedrag hoger is dan € 25.000 en de benadeelde een voorschot van
meer dan € 25.000 wil vorderen, aangezien dit niet mogelijk is in een voorlopige
voorzieningsprocedure bij de bestuursrechter.105
Met uitzondering van schadeverzoeken van maximaal € 25.000, is de burgerlijke
rechter exclusief bevoegd ten aanzien van schadeverzoeken op de andere dan de in

100 Kamerstukken II 2010-11, 32 621, nr. 3, p. 38 (MvT).
101 Aansluiting is gezocht bij de grens die geldt voor kantonzaken in art. 93 Rv. Kamerstukken II 201011, 32 621, nr. 3, p. 39 en 49.
102 Kamerstukken II 2010-11, 32 621, nr. 3, p. 39 (MvT).
103 Kamerstukken II 2010-11, 32 621, nr. 3, p. 49 (MvT).
104 Kamerstukken II 2010-11, 32 621, nr. 3, p. 54 (MvT). De civiele voorzieningenrechter moet een
benadeelde die in kort geding een voorschot vordert niet-ontvankelijk verklaren in zaken waarin
de bestuursrechter exclusief bevoegd is. Overigens acht de wetgever het ook in de kleinere
schadezaken voor de hand liggend om aan de bestuursrechter een voorlopige voorziening te
vragen.
105 Borman 2013 (T&C Awb), art. 8:89, aant. 5.
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art. 8:89 lid 1 Awb genoemde terreinen van het bestuursrecht en het vreemdelingenrecht. Het betreft procedures op het terrein van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en van het College van Beroep voor het bedrijfsleven,
waar ook vaak belangen van derden een rol spelen, bijvoorbeeld bij de beslissing
over een bouwvergunning. Deze schadeverzoeken zijn volgens de wetgever complexer en behoren daarom eerder thuis bij de burgerlijke rechter.106
96

Conclusie schadevergoeding vanwege onrechtmatig overheidshandelen

Of ten behoeve van een procedure waarin schadevergoeding op grond van onrechtmatig overheidshandelen wordt gevorderd een voorlopig getuigenverhoor kan
worden bevolen, is afhankelijk van het soort procedure dat wordt of moet worden
gevolgd. Een voorlopig getuigenverhoor kan niet worden bevolen in het kader van
de bestuursrechtelijke procedure ex titel 8.4 en kan wel worden bevolen in het kader
van een civielrechtelijke procedure waarin schadevergoeding op grond van een
onrechtmatige daad wordt gevorderd. In de gevallen waarin de benadeelde
kan kiezen voor zowel de bestuurs- als de civiele rechter, kan het verzoek worden
toegewezen als uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoeker voornemens is een
schadevergoedingsprocedure bij de civiele rechter te beginnen.
4.3.1.4

Nadeelcompensatie
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Regeling; grondslag

In de in nr. 93 genoemde wet is ook titel 4.5 met een regeling voor nadeelcompensatie opgenomen. In titel 4.5 Awb is een uniforme, algemene regeling opgenomen
voor het behandelen en beslissen van schadeverzoeken op grond van rechtmatig
overheidsoptreden.107 De wetgever verwacht dat met het verruimen van de bevoegdheid van de bestuursrechter de civiele rechter minder als restrechter zal
optreden.108 Titel 4.5 Awb is nog niet in werking getreden, maar het wetsvoorstel
is aangenomen en gepubliceerd en daarom wordt in dit hoofdstuk ervan uitgegaan
dat titel 4.5 geldend recht betreft.109 De reden om deze titel niet tegelijk met titel 8.4
in werking te laten treden is gelegen in de voorbereiding van aanpassingswetgeving

106 Kamerstukken II 2010-11, 32 621, nr. 3, p. 38-39 (MvT).
107 Zie voor de (on)mogelijkheden om bij de burgerlijke rechter schadevergoeding vanwege een
rechtmatige overheidsdaad te vorderen vóór de opname van titel 4.5 Awb: Kamerstukken II 201011, 32 621, nr. 3, p. 8-11; Van Wijk/Konijnenbelt 2011, hoofdstuk 17. Kort samengevat bestond
“tegen een beslissing omtrent nadeelcompensatie beroep bij de bestuursrechter open indien de
oorzaak van de schade zelf een voor beroep vatbaar besluit was (processuele connexiteit) of als
de beslissing omtrent nadeelcompensatie berust op een wettelijk voorschrift of een beleidsregel”,
terwijl in alle andere gevallen de burgerlijke rechter bevoegd was. Borman 2013 (T&C Awb), Inl.
opm. titel 8.4, aant. 2.
108 Kamerstukken II 2010-11, 32 621, nr. 3, p. 12 (MvT); Borman 2013, T&C Awb, Inl. opm. titel 8.4,
aant. 2.
109 Stb. 2013, 50.
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en het ontwikkelen van een handleiding voor de omgang met verzoeken om
nadeelcompensatie.110
De overheid kan gehouden zijn tot het vergoeden van schade door rechtmatig
overheidsoptreden. Deze verplichting werd vaak gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel (égalitébeginsel); als een burger onredelijk zwaar wordt getroffen door rechtmatig
overheidsoptreden, dient hij te worden gecompenseerd (nadeelcompensatie).111 In
het arrest Staat/Lavrijsen oordeelde de Hoge Raad:
“Eén van de verschijningsvormen van het gelijkheidsbeginsel is de regel dat de onevenredige
nadelige, – dat wil zeggen: buiten het normale maatschappelijke risico of het normale bedrijfsrisico vallende, en op een beperkte groep burgers of instellingen drukkende – gevolgen van een
overheidshandeling of overheidsbesluit niet ten laste van die beperkte groep behoren te komen,
maar gelijkelijk over de gemeenschap dienen te worden verdeeld”.112

Ook in de bestuursrechtelijke jurisprudentie en het Europese recht wordt als
grondslag voor schadevergoeding op grond van een rechtmatige overheidsdaad
het gelijkheidsbeginsel gebruikt.
98
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De nieuwe regeling codificeert het gelijkheidsbeginsel als grondslag in art. 4:126
Awb:113 schade die, zowel door besluiten als feitelijke handelingen, door de overheid
in de rechtmatige uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid of taak wordt
veroorzaakt en die “uitgaat boven het normale maatschappelijke risico en die een
benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft” komt voor vergoeding in aanmerking. Schade door besluiten of handelingen veroorzaakt door nietbestuursorganen (art. 1:1 lid 1 en 2 Awb), zoals bijvoorbeeld schade door wetgeving
in formele zin, valt buiten titel 4.5 Awb. In die gevallen kan de burgerlijke rechter
optreden als ‘restrechter’.114 Hetzelfde geldt als schade is veroorzaakt door andere
feitelijke handelingen dan een handeling ter uitvoering van een besluit, door een
algemeen verbindend voorschrift of door een beleidsregel.115

110 Besluit van 22 april 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet
nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en gedeelten uit het Besluit
van 20 december 2012 tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met
indexering van de bedragen en toevoeging van enkele proceshandelingen (Stb. 2012, 683), voor
zover het betreft schadevergoeding wegens onrechtmatig bestuurshandelen, Stb. 2013, 162, NvT,
p. 3
111 Kamerstukken II 2010-11, 32 621, nr. 3, p. 7-8 (MvT).
112 HR 30 maart 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0801, AB 2001, 412, m.nt. Th.G. Drupsteen en NJ 2003,
615, m.nt. M. Scheltema (Staat/Lavrijsen).
113 Kamerstukken II 2010-11, 32 621, nr. 3, p. 12-13 (MvT) en de daar genoemde jurisprudentie.
114 Kamerstukken II 2010-11, 32 621, nr. 3, p. 14 (MvT).
115 Kamerstukken II 2010-11, 32 621, nr. 3, p. 15 (MvT).
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De wetgever wilde niet, zoals voorgesteld door de studiegroep, tegen vrijwel alle
beslissingen over nadeelcompensatie beroep bij de bestuursrechter openstellen.116
De burgerlijke rechter heeft daarom een belangrijke ‘restfunctie’ gehouden. In alle
gevallen waarin de burgerlijke rechter deze restfunctie heeft, kan een voorlopig
getuigenverhoor worden bevolen in het kader van de civielrechtelijke schadevergoedingsvordering.
4.3.2

Strafrechtelijke procedures

4.3.2.1

Bewijskracht van een strafvonnis

99

Voorwaarden voor dwingende bewijskracht

Een in kracht van gewijsde gegaan strafvonnis117 dat op tegenspraak is gewezen en
waarbij de Nederlandse118 rechter een feit bewezen heeft verklaard, levert in een
civiele procedure dwingende bewijskracht op van dat feit (art. 161 Rv).119 Als niet
aan deze drie voorwaarden is voldaan, bijvoorbeeld als het strafvonnis niet onherroepelijk120 is of als de verdachte is vrijgesproken,121 heeft een strafvonnis vrije
bewijskracht. Dwingende bewijskracht van een feit houdt in dat de rechter in een
civiele procedure verplicht is dat betreffende feit voor waar aan te nemen, hoewel
tegenbewijs mag worden geleverd (art. 151 Rv). Het is niet nodig een voldoende
gespecificeerd tegenbewijsaanbod te doen,122 maar de partij die het tegenbewijsaanbod doet moet wel voldoende feiten stellen en ook moet het aanbod ter zake
dienend zijn.123 Deze dwingende bewijskracht geldt ook tegenover derden.124
100

Onvoldoende belang bij dwingende bewijskracht

In geval van dwingende bewijskracht van een bewezen feit in een strafvonnis kan de
juistheid van dat feit doorgaans niet met succes in een procedure voor de burgerlijke
rechter (opnieuw) ter discussie worden gesteld. Tenzij de verzoeker in zijn verzoekschrift aangeeft dat en welke aanwijzingen bestaan voor de onjuistheid van het feit,
moet een voorlopig getuigenverhoor naar mijn mening worden afgewezen vanwege

116 Kamerstukken II 2010-11, 32 621, nr. 3, p. 15 (MvT).
117 Aan een strafdossier wordt geen dwingende bewijskracht toegekend. Asser Procesrecht/Asser 3
2013/63 met verwijzing naar HR 17 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR3634 (impliciet).
118 Hieronder valt ook de strafrechter van de Nederlandse Antillen. PG Herziening Rv 2002, p. 355.
119 In HR 12 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK8281, NJ 2004, 102 en JBPr 2004, 19, m.nt. P. Smits
oordeelde de Hoge Raad dat art. 161 Rv niet in strijd is met art. 6 EVRM. De Hoge Raad hecht
daarbij vooral aan de gelegenheid van de verdachte om in de strafprocedure zijn standpunt over
het strafbare feit naar voren te brengen en het vrijstaan van tegenbewijs in de civiele procedure.
120 HR 20 juni 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7682, NJ 2003, 487.
121 HR 3 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AQ8089, NJ 2005, 160, m.nt. M.M. Mendel.
122 HR 9 januari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2543, NJ 1999, 413, m.nt. H.J. Snijders.
123 HR 12 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK8281, NJ 2004, 102 en JBPr 2004, 19, m.nt. P. Smits;
Asser Procesrecht/Asser 3 2013/224.
124 Beenders 2014 (T&C Rv), art. 161, aant. 3.
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onvoldoende belang. Het heeft geen zin de onjuistheid van een feit met dwingende
bewijskracht te willen bewijzen als de verzoeker zelf geen of onvoldoende aanwijzingen heeft voor de onjuistheid van het feit.125
4.3.2.2

Schadevergoedingsvordering van een (gewezen) verdachte
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Mogelijkheden om schadevergoeding te vorderen

Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond ontneemt aan het strafvorderlijk optreden krachtens een wettelijke bevoegdheid de onrechtmatigheid (art. 6:162 lid 2
BW). Indien achteraf blijkt dat geen rechtvaardiging voor het strafrechtelijk optreden
van politie en justitie bestond, heeft de gewezen verdachte volgens de Hoge Raad in
het arrest Begaclaim/Staat126 twee mogelijkheden om schadevergoeding op grond
van onrechtmatige overheidsdaad te vorderen:
“I. In de eerste plaats kan zich het geval voordoen dat van de aanvang af een rechtvaardiging voor
dat optreden heeft ontbroken doordat dit optreden in strijd was met een publiekrechtelijke
rechtsnorm, neergelegd in de wet of in het ongeschreven recht, waaronder het thans in
cassatie aan de orde gestelde geval dat van de aanvang af een redelijk vermoeden van schuld in
de zin van art. 27 Sv. heeft ontbroken.
II. In de tweede plaats kan zich, ongeacht of in strijd met een publiekrechtelijke rechtsnorm is
gehandeld, het geval voordoen dat uit de uitspraak van de strafrechter of anderszins uit de
stukken betreffende de niet met een bewezenverklaring geëindigde strafzaak blijkt van de
onschuld van de verdachte en van het ongefundeerd zijn van de verdenking waarop het
optreden van politie of justitie berustte.”

Irrelevant is volgens de Hoge Raad of dwangmiddelen zijn toegepast dan wel het
strafrechtelijk optreden zich heeft beperkt tot opsporing en vervolging zonder de
toepassing van dwangmiddelen. Ook oordeelde de Hoge Raad dat aan het tweede
criterium (het onschuldcriterium) pas is voldaan als blijkt dat de verdachte het
strafbare feit niet heeft begaan; onvoldoende is het eindigen van het strafproces
zonder veroordeling.127

125 Zie A-G Langemeijer in zijn conclusie voor HR 27 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6526, RvdW
2006, 131. De Hoge Raad heeft zich over deze kwestie niet uitgelaten; het cassatieberoep is
verworpen op grond van art. 81 Wet RO.
126 HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV6956, NJ 2007, 432, m.nt. J.B.M. Vranken (Begaclaim/
Staat), waarover Dane 2009, p. 230-234. Zie ook Rb. Utrecht 28 april 2010, ECLI:NL:RBUTR:2010:
BM2763, NJF 2010, 221.
127 De Hoge Raad overwoog in r.o. 3.6.1: “Dit is een restrictief criterium, dat enerzijds is ingegeven
door de gedachte dat een risicoaansprakelijkheid in die zin dat de Staat het risico draagt schade te
moeten vergoeden, indien de strafvervolging ten slotte, om welke reden dan ook, niet tot een
veroordeling leidt, niet kan worden aanvaard, en dat anderzijds verband houdt met de onwenselijkheid dat de burgerlijke rechter zich anders in de regel ertoe genoopt zou zien in een daarop
niet toegesneden procedure vragen onder ogen te zien tot het beantwoorden waarvan bij uitstek
de strafrechter is toegerust en geroepen, en die deze, in geval van vrijspraak, veelal reeds bij
gewijsde heeft beantwoord (vgl. HR 29 april 1994, nr. 15280, NJ 1995, 727).” In zijn noot onder het
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Schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad door (gewezen)
verdachte

De gewezen verdachte kan ten behoeve van zijn schadevergoedingsvordering op
grond van onrechtmatige daad vanwege strafrechtelijk optreden een voorlopig
getuigenverhoor verzoeken. Aangezien de schadevergoedingsprocedure een civiele
procedure betreft, gelden de normale vereisten voor het bevelen van een voorlopig
getuigenverhoor. De rechtbank Amsterdam erkende dat de civiele rechter, met
inachtneming van het bovenstaande beoordelingskader, een oordeel kan geven
over een vordering op grond van onrechtmatige overheidsdaad.128 De civiele rechter
geeft dan een civielrechtelijk oordeel over hetzelfde feitencomplex als waarover de
strafrechter een strafrechtelijk oordeel moet geven. Desondanks wees de rechtbank
het verzoek af. Het feitencomplex dat de verzoekers aan de orde wilden stellen in
het voorlopig getuigenverhoor had betrekking op een lopend strafrechtelijk onderzoek van een aantal verdachten (zo was een van de verzoekers de eigenaar en
voormalig bestuurder van een verdachte). Volgens de rechtbank heeft de strafrechter het primaat ten opzichte van een feitencomplex als dat feitencomplex onder
de strafrechter is of zal worden gebracht en de strafrechter bij uitstek is toegerust en
geroepen om de ten aanzien van dat feitencomplex voorliggende vragen te beantwoorden. De civiele rechter dient zich terughoudend op te stellen zolang de strafrechter geen onherroepelijk oordeel heeft gegeven. Naar mijn mening is het
uitgangspunt van het primaat van de strafrechter onjuist. Wel kan een verzoek
worden afgewezen op grond van strijd met de goede procesorde (zie par. 9.5.4).
In het Clickfonds-arrest129 herhaalde de Hoge Raad de formulering in het arrest
Begaclaim/Staat niet. In de Clickfonds-zaak was de OvJ niet-ontvankelijk verklaard. X
begon een civiele procedure tegen de Staat, omdat hij meende dat de Staat onrechtmatig had gehandeld door het uitbrengen van persberichten over het vermeende
strafbare – uiteindelijk niet bewezen verklaarde – handelen van X. De Hoge Raad
overwoog:
“Het gaat hier om het geval dat in verband met een strafzaak door het openbaar ministerie
publiekelijk (in persberichten en op een openbare terechtzitting in de aanwezigheid van pers)
mededelingen zijn gedaan met betrekking tot strafbare feiten waarvan de bij die mededelingen
met name genoemde (rechts)persoon wordt verdacht. In een zodanig geval bestaat voor de
(gewezen) verdachte de mogelijkheid tot schadevergoeding op de grondslag van onrechtmatige
overheidsdaad onder meer indien het gewraakte optreden van het openbaar ministerie een
inbreuk vormt op het door art. 6 lid 2 EVRM gewaarborgde recht dat eenieder tegen wie een
vervolging is ingesteld, voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast
te staan. Of van een dergelijke inbreuk sprake is dient te worden beoordeeld aan de hand van alle
omstandigheden van het geval.”

arrest merkt Vranken op dat de strafrechter vrijspraak altijd baseert op het oordeel dat niet is
bewezen dat de verdachte het wel heeft gedaan, ook als wel is bewezen dat de verdachte het niet
heeft gedaan. De civiele rechter zal dus onderscheid moeten maken tussen deze twee soorten
vrijspraak.
128 Rb. Amsterdam 20 december 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BY7038, NJF 2013, 59 en Prg. 2013, 98.
129 HR 13 juli 2007, ECLI:NL:HR:2007: BA3161, NJ 2007, 505, m.nt. E.A. Alkema (Clickfonds).
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De Hoge Raad kwalificeert de onschuldpresumptie van art. 6 lid 2 EVRM als een
subjectief recht. Inbreuk van de overheid op dit recht kan een onrechtmatige daad
opleveren.130 In het kader van een dergelijke procedure kan dan ook een voorlopig
getuigenverhoor worden bevolen.
103

Geen voorlopig getuigenverhoor bij schadevergoeding op grond van Sv

Er zijn verschillende bepalingen in Sv die de gewezen verdachte de mogelijkheid
geven tot het verkrijgen van een schadevergoeding. De verdachte is aangewezen op
deze bepalingen als zijn onschuld niet uit het strafdossier blijkt.131 Art. 89 lid 1 Sv
geeft – kort gezegd – recht op een vergoeding van materiële en immateriële schade
ten gevolge van ondergane verzekering, klinische observatie of voorlopige hechtenis
als de zaak eindigt zonder straf of maatregel dan wel met een straf of maatregel,
maar op grond van een feit waarvoor voorlopige hechtenis niet is toegelaten.132 Op
grond van art. 591 Sv kunnen proceskosten, die ingevolge de Wet tarieven in
strafzaken ten laste van de gewezen verdachte zijn gekomen, worden vergoed, zoals
bijvoorbeeld vergoedingen voor getuigen.133 De reis- en verblijfkosten en kosten van
tijdverzuim die de verdachte zelf heeft gemaakt en de kosten van zijn raadsman
komen voor vergoeding in aanmerking op grond van art. 591a Sv, mits de zaak is
geëindigd zonder oplegging van een straf of maatregel en zonder dat de toepassing
is gegeven aan art. 9a Sr (schuldigverklaring zonder strafoplegging). De genoemde
drie mogelijkheden betreffen procedures bij de strafrechter; in het kader van deze
niet-civiele procedures kan dan ook geen voorlopig getuigenverhoor worden bevolen.
4.3.2.3

Schadevergoedingsvordering van een veroordeelde

104

Schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad door veroordeelde

In twee zaken vroeg de verzoeker een voorlopig getuigenverhoor, omdat hij na een
onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling nog schadevergoeding op grond van
onrechtmatige daad wenste te vorderen. In de eerste zaak wilde de verzoeker

130 Jansen (Onrechtmatige daad), art. 6:162, aant. 34.2.
131 Dane 2009, p. 446 e.v.; Lindenbergh 2013 (T&C BW), art. 6:162, Overheid en onrechtmatige daad,
aant. 2 onder e.
132 Zie voor de zaken waarin schadevergoeding op grond van art. 89 Sv kan worden toegekend: Dane
2009, p. 90 e.v.; Stamhuis/Morra 2013 (T&C Sv), art. 89, aant. 2. Art. 89 Sv is van toepassing in
geval van rechtmatige en onrechtmatige vrijheidsbeneming. HR 2 februari 1993, ECLI:NL:
HR:1993:ZC9218, NJ 1993, 552, m.nt. Th.W. van Veen. De regeling van art. 89 Sv staat niet in
de weg aan een vordering op grond van onrechtmatige daad. Dane 2009, p. 191 schrijft dat “het
niet eerder gebruiken van de specifieke schadevergoedingsprocedure op de voet van de regeling
van de artikelen 89-93 Sv, dan wel het wel gebruiken maar daarin niet ontvankelijk zijn, dan wel
het gebruiken en daarbij al een (gedeeltelijke) schadevergoeding toegekend krijgen, niet in de
weg staan aan ontvankelijkheid in civilibus indien de vordering is gebaseerd op onrechtmatige
daad”.
133 Zie voor de te vergoeden kosten: Pelser 2013 (T&C Sv), art. 591 Sv, aant. 2.
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immateriële schadevergoeding vorderen.134 Immateriële schade als gevolg van de
strafrechtelijke vervolging, het ondergaan van de opgelegde straf en zijn overtuiging
dat hij ten onrechte strafrechtelijk was veroordeeld kwam volgens het hof niet voor
vergoeding in aanmerking. De onherroepelijke veroordeling door de strafrechter
bracht mee dat het strafvorderlijk optreden en de detentie als rechtmatig moesten
worden beschouwd. Hoewel het hof niet uitsloot dat inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer en manipulatie van het strafdossier nog zeer beperkt aanleiding konden
geven tot immateriële schadevergoeding, werd het verzoek afgewezen omdat de
beweegredenen van de verzoeker werden gevormd door het aan de orde willen
stellen van de (on)juistheid van de strafrechtelijke veroordeling.
In de tweede zaak overwoog het hof dat de strafrechtelijke veroordeling de civiele
onrechtmatigheid van het handelen van de Staat niet uitsloot en dat de rechtmatigheid van dat handelen altijd en onafhankelijk van de uitkomst van de strafprocedure
civielrechtelijk moet kunnen worden getoetst.135 De vordering in de hoofdzaak was
niet gericht tegen de beslissing in de straf- en ontnemingszaak, maar tegen de
aantasting in de persoon van de veroordeelde door de opsporingsdiensten van de
Staat (die onder andere opsporings- en dwangmiddelen tegen hem zouden hebben
gebruikt voordat de veroordeelde verdachte was). Dat de strafzaak en civielrechtelijke verwijten met elkaar waren verweven, noemde het hof een logisch gegeven dat
niet afdeed aan de rechtmatigheid van het verzoek.136
Indien en voor zover de civiele rechter in de hoofdzaak een schadevergoedingsvordering op grond van onrechtmatige daad kan beoordelen, bijvoorbeeld omdat de
verzoeker meent dat de staat onrechtmatige inbreuk op zijn privacy heeft gemaakt,
kan een voorlopig getuigenverhoor worden toegewezen. De verzoeker hoeft zijn
immateriële schade, die vaak lastig vast te stellen is, niet aannemelijk te maken.
4.3.2.4

Inlichtingen over het strafrechtelijk onderzoek aan een derde

105

Schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad door een derde

Een moeder van een door een misdrijf om het leven gekomen zoon verzocht een
voorlopig getuigenverhoor ten behoeve van een procedure op grond van onrechtmatige daad.137 Zij meende dat het strafrechtelijk onderzoek naar de (oorzaak van
de) dood van haar zoon (mogelijk) onzorgvuldig en onvolledig was geweest en wilde
getuigen doen horen over het optreden en handelen van politie, justitie en het

134 Hof Amsterdam 27 januari 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BI2145.
135 Hof ’s-Gravenhage 15 maart 2007, ECLI:NL:GHSGR:2007:BA3669, NJF 2007, 248.
136 Het hof wees het verzoek desondanks af, omdat het oordeelde dat de verzoeker zijn schade
aannemelijk diende te maken. Dit is een te zware maatstaf. De toewijsbaarheid van de in te
stellen vordering ligt niet ter toetsing voor, dus de verzoeker hoeft niet aannemelijk te maken dat
hij enige schade heeft geleden. De Hoge Raad vernietigde de beschikking van het hof. HR 6 juni
2008, ECLI:NL:HR:2008:BC3354, NJ 2008, 323.
137 Hof Leeuwarden 22 september 2005, ECLI:NL:GHLEE:2005:AU3410, NJF 2005, 430.
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Nederlands Forensisch Instituut in het kader van dat onderzoek. Het hof oordeelde
dat in beginsel:
“het handelen of het nalaten van politie en/of Openbaar Ministerie in het kader van opsporing c.q.
een strafrechtelijk onderzoek een (toerekenbare) onrechtmatige daad kan opleveren (en kan
leiden tot schade tot vergoeding waarvan de Staat gehouden kan zijn) en dat in het kader van een
(mogelijke) procedure betreffende een vordering tot vergoeding van schade uit hoofde van
dergelijk onrechtmatig handelen een voorlopig getuigenverhoor in beginsel mogelijk moet
worden geacht om feiten betreffende het (al dan niet) handelen in het kader van de opsporing
c.q. het strafrechtelijk onderzoek vast te stellen, zijnde de feiten waaromtrent in een (mogelijke)
bodemprocedure – mede te bezien in het licht van de, in zaken als de desbetreffende, geldende
(opsporings- en onderzoeks)normen en de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie
voor het beleid inzake opsporing en vervolging – het (juridische) oordeel omtrent de (on)
rechtmatigheid dient te worden gegeven.”

Ondanks de in beginsel bestaande mogelijkheid om tijdens een voorlopig getuigenverhoor informatie te verkrijgen over het strafrechtelijk onderzoek, wees het hof het
verzoek in casu af. De moeder wilde aan de getuigen (agenten en de officier van
justitie) vragen stellen die waren gericht op het verkrijgen van meer duidelijkheid
omtrent de beslissingen en keuzes die door de politie en het OM in het kader van het
strafrechtelijk onderzoek waren gemaakt en meer inzicht in de (beweeg)redenen die
ten grondslag hadden gelegen aan die keuzes en de interpretaties van de bevindingen van het verrichte onderzoek. De door verzoekster opgeworpen vragen konden
geen feiten “opleveren die – indien bewezen – grond bieden voor de door haar
gestelde onrechtmatigheid, laat staan dat die feiten voldoende zijn geconcretiseerd.”
Het heeft geen zin feiten te onderzoeken die niet relevant zijn voor de vordering in
de hoofdzaak en daarom was afwijzing van het voorlopig getuigenverhoor in deze
gerechtvaardigd.
4.3.2.5

Schadevergoedingsvordering van een benadeelde partij
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Civielrechtelijke schadevergoedingsvordering in een strafprocedure

Een slachtoffer in strafzaken heeft veelal ook recht op schadevergoeding. Hij kan zijn
schade proberen te verhalen in een civiele procedure, maar kan zich ook als
benadeelde partij in het strafproces voegen met zijn vordering tot schadevergoeding
(art. 51a e.v. Sv). Hij moet zijn vordering indienen door middel van een voegingformulier voorafgaande aan de zitting of schriftelijk of mondeling op de zitting vóór
het requisitoir van de officier van justitie (art. 51g lid 1 en 3 Sv).
Door de voeging van een slachtoffer als benadeelde partij worden in één procedure
zowel de strafrechtelijke als de civielrechtelijke gevolgen van een strafbaar feit
bepaald. Het karakter van de vordering tot schadevergoeding van het slachtoffer is
civielrechtelijk en moet worden beoordeeld naar het materiële civiele recht. De
procedure waarin deze civielrechtelijke schadevergoedingsvordering wordt behandeld, is echter een procedure voor de strafrechter. De procedure wordt dan ook
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geregeld in het Wetboek van Strafvordering.138 Bovendien is de vordering van de
benadeelde ondergeschikt (accessoir) aan de strafzaak en de behandeling van deze
vordering mag derhalve niet ten koste gaan van de strafzaak (art. 51 a lid 1 Sv). Om
deze reden is in art. 361 lid 3 Sv opgenomen dat de strafrechter zich nietontvankelijk moet verklaren als en voor zover de behandeling van de schadevergoedingsvordering het strafgeding onevenredig belast.139
107

Geen voorlopig getuigenverhoor bij een vordering benadeelde partij

Aangezien de procedure waarin de vordering van de benadeelde partij wordt
behandeld een strafprocedure is, is het niet mogelijk in het kader van deze
procedure een voorlopig getuigenverhoor toe te staan. Een gemis is dit echter niet.
Ten eerste staat het een rechtzoekende vrij om zich niet te voegen als benadeelde
partij in de strafprocedure, maar een aparte civiele procedure te beginnen. In
beginsel zal een voorlopig getuigenverhoor ten behoeve van een dergelijke procedure worden toegestaan, tenzij een rechtzoekende het voorlopig getuigenverhoor in
werkelijkheid wil gebruiken ten behoeve van een voegingprocedure voor de strafrechter (vgl. nr. 91-92). Een voorlopig getuigenverhoor kan immers alleen worden
toegestaan met het oog op een procedure voor de burgerlijke rechter.140
Ten tweede zal, indien een benadeelde partij zich wil voegen in de strafzaak, een
voorlopig getuigenverhoor vaak niet nodig zijn. Het strafdossier zal meestal voldoende gegevens bevatten om de vordering te kunnen beoordelen en bij de
benadeelde partij zal doorgaans dan ook geen behoefte bestaan aan het verzamelen
van nader (getuigen)bewijs. Bovendien moet het volgens de wetgever mogelijk zijn
een enkele getuige te doen horen ten behoeve van de schadevergoedingsvordering,

138 Conclusie A-G Meijers voor HR 10 september 1985, ECLI:NL:HR:1985:AC1590, NJ 1986, 199 en de
in zijn conclusie genoemde literatuur; conclusie A-G Meijers voor HR 23 juni 1992, ECLI:NL:
HR:1992:AD1701, NJ 1993, 6 en de in zijn conclusie genoemde literatuur.
139 Vóór de inwerkingtreding van de wet van 17 december 2009, Stb. 2010, 1 werd de eis gesteld dat
een vordering eenvoudig van aard moest zijn. Veel vorderingen van benadeelde partijen werden
niet-ontvankelijk verklaard, omdat ze niet eenvoudig vast te stellen zouden zijn. Om het aantal
niet-ontvankelijkverklaringen terug te dringen is daarom een nieuw criterium – onevenredige
belasting van het strafgeding – in de wet opgenomen. Sas 2010, p. 84; Langemeijer 2010, p. 107108; Van Maurik 2013 (T&C Sv), art. 361, aant. 3. Vooralsnog blijkt uit de jurisprudentie niet (1)
hoe omgegaan wordt met het nieuwe criterium, omdat de rechter zijn oordeel over onevenredige
belasting niet motiveert en de Hoge Raad slechts toetst op begrijpelijkheid en (2) of de
strafrechter minder vorderingen niet-ontvankelijk verklaart. Sas 2012, p. 51 en 57.
140 Niet te voorkomen is, dat een slachtoffer in zijn verzoek tot het doen houden van een voorlopig
getuigenverhoor aanvoert voornemens te zijn een civiele schadevergoedingsactie in te stellen,
terwijl hij dat in werkelijkheid niet van plan is en zich slechts wil voegen in de strafzaak. Zolang
echter geen aanwijzingen bestaan dat de informatie in het voorlopig getuigenverhoor ten
behoeve van de strafzaak wordt verzameld, moet het verzoek worden behandeld als ieder ander
verzoek ten behoeve van een civiele zaak (en in beginsel worden toegewezen). De informatie
verkregen in een voorlopig getuigenverhoor kan vervolgens ten behoeve van de voegingszaak
worden gebruikt (art. 334 lid 1 Sv laat het overleggen van stukken tijdens de terechtzitting toe).
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zonder dat de rechter daarin een aanleiding ziet om ‘onevenredige belasting’ aan te
nemen.141 De vraag is wel hoe deze aanwijzing van de wetgever zich verhoudt tot
art. 334 lid 1 Sv, inhoudende dat de benadeelde partij zelf geen getuigen ter
terechtzitting mag aanbrengen.142 Volgens Sas heeft de benadeelde partij weliswaar
geen ‘recht’ om getuigen te doen horen, maar zou de officier van justitie welwillend
moeten staan tegenover een verzoek van de benadeelde partij om een getuige voor
de zitting op te roepen of in het vooronderzoek te laten horen.143 Als echter een
dergelijk verzoek wordt afgewezen, staat tegen dat oordeel geen cassatieberoep
open.144
108

De benadeelde partij is niet-ontvankelijk

De strafrechter kan de benadeelde partij om verschillende redenen niet-ontvankelijk
verklaren in haar schadevergoedingsvordering. Ten eerste verklaart de strafrechter
de benadeelde partij niet-ontvankelijk als de verdachte geen straf of maatregel
wordt opgelegd, dan wel art. 9a Sr wordt toegepast of als niet rechtstreeks schade is
toegebracht aan de benadeelde partij door een bewezen verklaard feit (art. 361 lid 2
Sv).145 Ten tweede spreekt de strafrechter de niet-ontvankelijkheid van de benadeelde partij uit als de behandeling van de vordering een onevenredige belasting van
het strafgeding meebrengt (art. 361 lid 3 Sv); de schadevergoedingsvordering is
ondergeschikt aan de strafzaak en kan derhalve alleen meegenomen worden in het
strafgeding als de behandeling geen of (relatief) weinig extra tijd en moeite kost.146
De strafrechter kan de vordering ook ambtshalve splitsen als een deel van de
vordering zich wel leent voor de behandeling in het strafgeding en een ander deel
niet.147 Ten derde is de strafrechter verplicht de benadeelde partij niet-ontvankelijk
te verklaren als hij “niet verzekerd acht dat beide partijen in voldoende mate in de
gelegenheid zijn geweest om naar voren te brengen hetgeen zij ter staving van de
vordering, onderscheidenlijk het verweer tegen de vordering kunnen aanvoeren en,
voor zover nodig en mogelijk, daarvan bewijs te leveren”. Dit betekent echter niet
dat de procedure dezelfde waarborgen aan de verdachte en de benadeelde partij
biedt als een civielrechtelijke procedure.148

141 Kamerstukken II 2007-08, 30143, nr. 16 (Amendement van de leden Wolfsen en Teeven).
142 De benadeelde partij mag wel stukken overleggen en vragen stellen aan in de strafzaak
voorgebrachte getuigen, maar zowel de stukken als de vragen moeten betrekking hebben op
de door de benadeelde geleden schade (art. 334 lid 1 en 2 Sv). Langemeijer 2010, p. 91-93.
143 Sas 2010, p. 84-85.
144 HR 6 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8000, waarover Sas 2012, p. 52.
145 Zie hierover Van Maurik 2013 (T&C Sv), art. 361, aant. 2-3.
146 Sas 2010, p. 83; Van Maurik 2013 (T&C Sv), art. 361, aant. 3.
147 HR 19 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8963, NJ 2002, 497; Sas 2010, p. 81; Sas 2012, p. 57.
Overigens kan de benadeelde partij ook zelf zijn vordering splitsen en besluiten slechts een deel
van haar vordering in het strafproces te voegen en het resterende deel in een civiele procedure te
vorderen (art. 51f lid 3 Sv).
148 HR 15 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV2654, NJ 2007, 484. Zie hierover Langemeijer 2010,
p. 108 en 115; Sas 2010, p. 85.
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4. Bevoegdheid van de Nederlandse civiele rechter

Na een (gedeeltelijke) niet-ontvankelijkverklaring door de strafrechter kan de
benadeelde partij haar vordering (gedeeltelijk) indienen bij de burgerlijke rechter.149
In deze gevallen kan met het oog op de civiele procedure een voorlopig getuigenverhoor worden bevolen.
109

Na de beslissing in eerste aanleg in de strafzaak

Als in de strafzaak geen hoger beroep wordt ingesteld door de verdachte of het OM
en de vordering van de benadeelde partij is afgewezen, dan kan de benadeelde partij
tegen de afwijzing van haar vordering in hoger beroep. Dat beroep wordt behandeld
als een hoger beroep van een civiele uitspraak, volgens de regels van Rv en door de
civiele kamer van het hof (art. 412 lid 4 Sv).150 In het kader van deze civiele
procedure in hoger beroep kan een voorlopig getuigenverhoor worden verzocht.
Een voorlopig getuigenverhoor kan niet worden bevolen als de vordering van de
benadeelde partij in de strafzaak in hoger beroep wordt behandeld. Ten eerste duurt
de voeging voort in hoger beroep als de vordering van de benadeelde partij is
toegewezen en door de verdachte of het OM hoger beroep is ingesteld (art. 421 lid 2
Sv). Ten tweede kan de benadeelde partij zich in hoger beroep opnieuw voegen als
haar vordering (gedeeltelijk) is afgewezen en door de verdachte of het OM hoger
beroep is ingesteld (art. 421 lid 3 Sv).
Als de vordering van de benadeelde partij ontvankelijk is, maar wordt afgewezen
door de strafrechter en de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, dan kan
dezelfde vordering niet nogmaals aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd.151
Een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor ten behoeve van een bij de civiele
rechter aanhangig te maken schadevergoedingsvordering zal daarom op grond van
onvoldoende belang moeten worden afgewezen als deze vordering door de strafrechter reeds is afgewezen.

149 Conclusie A-G Langemeijer voor HR 15 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV2654, NJ 2007, 484
en de daar genoemde parlementaire geschiedenis en literatuur; Sas 2010, p. 81; Sas 2012, p. 57.
150 Conclusie A-G Langemeijer voor HR 15 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV2654, NJ 2007, 484;
Elzinga/Hielkema & Tebbenhoff Rijnenberg 2013 (T&C Sv), art. 421, aant. 3; Sas 2012, p. 58.
151 Kamerstukken II 1989-90, 21 345, nr. 3, p. 13 (MvT); HR 15 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:
AV2654, NJ 2007, 484; Sas 2012, p. 57.
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5.1

Algemeen
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Zelfstandige verzoekschriftprocedure

De procedure waarbij een voorlopig getuigenverhoor wordt gevraagd, is een zelfstandige verzoekschriftprocedure. Dit geldt ook als een voorlopig getuigenverhoor
wordt gevraagd in het kader van een aanhangige procedure. Zo is het bijvoorbeeld
niet mogelijk om tijdens een aanhangige dagvaardingsprocedure bij (incidentele)
conclusie een voorlopig getuigenverhoor te vragen.1 Ook maken de stukken van een
voorlopig getuigenverhoor niet automatisch deel uit van het procesdossier betreffende een op hetzelfde feitencomplex ziende procedure.2 Tenslotte wordt de
procedure tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor niet geschorst als de
aanhangige hoofdzaak – de zaak in het kader waarvan het voorlopig getuigenverhoor wordt verzocht – wordt geschorst vanwege het faillissement van de gedaagde
(zie art. 29 Fw).3
111

Toepasselijke regels Rv

Op de procedure zijn de algemene bepalingen voor de verzoekschriftprocedure in
eerste aanleg (titel 1.3 Rv), in hoger beroep (afdeling 1.7.4 Rv) en in cassatie (afdeling
1.11.5 Rv) van toepassing, voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de artikelen
betreffende het voorlopig getuigenverhoor (art. 186-193 Rv).4

1

In HR 19 maart 1982, ECLI:NL:HR:1982:AG4346, NJ 1982, 521 (Banner Anstalt/Esbouw) overwoog
de Hoge Raad dat een voorlopig getuigenverhoor geen incident in een andere procedure kan
opleveren. Zie ook Hof ’s-Hertogenbosch 21 september 2006, ECLI:NL:GHSHE:2006:AZ0587, NJF
2006, 575 en JBPr 2007, 15, m.nt. G.S.C.M. van Roeyen.

2

Rb. Zwolle-Lelystad 24 september 2008, ECLI:NL:RBZLY:2008:BH1969, NJF 2009, 136. Dit geldt
ook als een verzoekschrift tot een voorlopig getuigenverhoor tijdens de hoofdzaak waarop het

3

voorlopig getuigenverhoor ziet, wordt ingediend.
Hof ’s-Hertogenbosch 24 maart 2010, ECLI:NL:GHSHE:2010:BL9119, JOR 2011, 233.

4

PG Bewijsrecht 1988, p. 443-444.
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Artikel 6 EVRM

Art. 6 EVRM bepaalt dat bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen een ieder recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak,
binnen een redelijke termijn en door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht. Dit
artikel is niet van toepassing op het voorlopig getuigenverhoor, omdat er geen
sprake is van het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van
art. 6 EVRM. In de zaak Saueressig/Forbo5 was door het Nederlandse bedrijf Forbo een
voorlopig getuigenverhoor verzocht tegen het Duitse bedrijf Saueressig. De rechtbank wees het verzoek toe, waarna Saueressig hoger beroep instelde. Saueressig
voerde in hoger beroep aan dat de rechtbank buiten het toepassingsgebied van
art. 186 e.v. Rv was getreden door een voorlopig getuigenverhoor toe te staan terwijl
de bodemprocedure door de Duitse rechter moest worden beoordeeld. Het hof
oordeelde echter dat het voorlopig getuigenverhoor een voorlopige maatregel op
grond van art. 31 EEX-Vo was en de rechtbank daarom art. 186 e.v. Rv terecht had
toegepast.6 Saueressig werd niet-ontvankelijk verklaard in haar hoger beroep en
stelde vervolgens cassatieberoep in. In haar cassatiemiddel betoogde Saueressig dat
het appelverbod in art. 188 lid 2 Rv onverenigbaar is met het beginsel van equality of
arms in art. 6 EVRM, met name wanneer de wederpartij zich heeft verweerd met een
beroep op de onbevoegdheid van de rechter, misbruik van het voorlopig getuigenverhoor of het ontbreken van spoed. De Hoge Raad overwoog:
“3.4.4 Het voorlopig getuigenverhoor, zoals dat in de art. 214 e.v. (thans art. 186 e.v., EG) is
geregeld, beoogt niet alleen mogelijk te maken dat spoedig na het plaatsvinden van omstreden
feiten daaromtrent getuigenverklaringen kunnen worden afgelegd alsmede te voorkomen dat
bewijs verloren gaat; het strekt óók en vooral ertoe 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.7
3.4.5 Uit de hiervoor onder 3.4.4 gegeven karakterisering van het instituut van het voorlopig
getuigenverhoor naar Nederlands procesrecht blijkt dat daarbij noch ten aanzien van de verzoeker,
noch ten aanzien van diens “wederpartij” sprake is van “het vaststellen van zijn burgerlijke rechten
en verplichtingen” in de zin van art. 6 EVRM. Volgens vaste rechtspraak van het EHRM valt
een geding enkel dan onder het bereik van deze verdragsbepaling indien zijn uitkomst ten aanzien
van zulk een recht of verplichting onmiddellijk beslissend is (zie laatstelijk § 56 van het arrest van
21 september 1994 in de zaak van Fayed tegen het Verenigd Koninkrijk (Serie A, n° 294-B)). Dit
laatste kan van het voorlopig getuigenverhoor niet worden gezegd, ook al komt in het eventueel
naderhand aan te spannen geding, ingevolge art. 219, aan de in het verhoor afgelegde verklaringen

5
6

HR 24 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1683, NJ 1998, 414, m.nt. P. Vlas (Saueressig/Forbo).
Door de Hoge Raad in het arrest Saueressig/Forbo aan het HvJ EG gestelde prejudiciële vragen,
inhoudende of het voorlopig getuigenverhoor een maatregel in de zin van art. 31 EEX-Vo was,
werden uiteindelijk niet beantwoord, omdat de zaak werd geroyeerd. Zie hierover verder par.

7

4.2.2.2.
De Hoge Raad heeft de omschrijving van het doel van het voorlopig getuigenverhoor later
aangevuld, zie nr. 41 en 236.
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indien alle partijen bij dat geding bij het verhoor aanwezig of vertegenwoordigd zijn geweest,
dezelfde bewijskracht toe alsof ze in dat geding zouden zijn afgelegd.”

113

Algemene beginselen van procesrecht

Het niet van toepassing zijn van art. 6 EVRM op het voorlopig getuigenverhoor is
door het opnemen van algemene beginselen van procesrecht in afdeling 1.1.3 Rv niet
van groot belang. De algemene beginselen zijn van toepassing op de verzoekschriftprocedure tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor waardoor het recht op
een eerlijke en openbare behandeling van de zaak binnen een redelijke termijn en
door een onafhankelijke en onpartijdige rechter voldoende is gewaarborgd. Deze
beginselen worden door de Hoge Raad ook (deels) uitgelegd op dezelfde wijze als
art. 6 EVRM. Het meest fundamentele beginsel, dat van hoor en wederhoor in art. 19
Rv, kan worden begrepen onder het recht op een eerlijke behandeling in art. 6
EVRM.8 Bovendien is in art. 20 Rv opgenomen dat de rechter moet waken tegen
onredelijke vertraging van de procedure en dat ook partijen tegenover elkaar
verplicht zijn onredelijke vertraging van de procedure te voorkomen.9 De openbare
behandeling van een verzoek staat volgens art. 27 Rv voorop. Bij de beoordeling van
uitzonderingen op dit uitgangspunt is de jurisprudentie van het EHRM van belang,
omdat de gronden waarop de rechter kan besluiten om de zaak met gesloten deuren
te behandelen zijn ontleend aan art. 6 EVRM.10 Het beginsel van rechterlijke
onpartijdigheid in art. 6 EVRM wordt gewaarborgd door de regeling van wraking
en verschoning in art. 36-41 Rv. Ook bij de invulling van de norm voor wraking
wordt door de Hoge Raad aansluiting gezocht bij de jurisprudentie van het EHRM.11
5.2

Gevallen waarin een voorlopig getuigenverhoor kan worden verzocht

5.2.1

Inleiding
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Wettelijke beperkingen voorlopig getuigenverhoor

De wet stelt een aantal beperkingen aan de mogelijkheid een voorlopig getuigenverhoor te verzoeken, die in deze paragraaf achtereenvolgens worden behandeld.
Ten eerste kan een voorlopig getuigenverhoor alleen worden bevolen als de wet het
bewijs door getuigen toelaat (par. 5.2.2). Ten tweede kan een voorlopig getuigenverhoor uitsluitend plaatsvinden in gevallen die kunnen leiden tot of inmiddels
hebben geleid tot een geding voor de burgerlijke rechter. In hoofdstuk 4 is het

8

PG Herziening Rv 2002, p. 131-132; Van Mierlo 2014 (T&C Rv), art. 19, aant. 1; Wesseling-van Gent
(Burgerlijke Rechtsvordering), art. 19, aant. 1.

9

Van Mierlo 2014 (T&C Rv), art. 20, aant. 1 en 5; Wesseling-van Gent (Burgerlijke Rechtsvordering),
art. 20, aant. 1 en 7. Vóór 2002 was dit beginsel niet in de wet vastgelegd voor de verzoek-

10

schriftprocedure.
Van Mierlo 2014 (T&C Rv), art. 27, aant. 1 en 2; Tjong Tjin Tai (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 27,

11

aant. 1.
Van Mierlo 2014 (T&C Rv), art. 36, aant. 2 en art. 40, aant. 2; Hammerstein (Burgerlijke
Rechtsvordering), art. 36, aant. 1.

105

nr. 115

5. Procedure

voorlopig getuigenverhoor in het kader van de bestuursrechtelijke en de strafrechtelijke procedure aan de orde gekomen; in par. 5.2.3 worden de verschillende
soorten civiele procedures behandeld. Ten derde moeten de te bewijzen feiten
betwist zijn en tot de beslissing van de zaak kunnen leiden (art. 189 jo. 166 lid 1
Rv). Het vereiste van art. 166 lid 1 Rv dient echter vanwege de aard van het voorlopig
getuigenverhoor minder strikt te worden ingevuld dan bij een gewoon getuigenverhoor. Onder andere om te kunnen beoordelen of is voldaan aan de (soepel
toegepaste) vereisten van art. 166 Rv, moeten de feiten die de verzoeker in het
voorlopig getuigenverhoor wil onderzoeken in het verzoekschrift worden omschreven (art. 187 lid 3 Rv). Vanwege het verband tussen de omschrijving van de feiten en
het vereiste dat die feiten betwist, relevant en voldoende concreet zijn, behandel ik
dit vereiste hieronder in nr. 173-176.
5.2.2

Getuigenbewijs is toegelaten

5.2.2.1

Inleiding
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De wet of de aard van de procedure laat getuigenbewijs niet toe

“In de gevallen waarin bij de wet het bewijs door getuigen is toegelaten, kan, voordat
een zaak aanhangig is, op verzoek van de belanghebbende onverwijld een voorlopig
getuigenverhoor worden bevolen”, zo bepaalt art. 186 lid 1 Rv. Er is geen reden aan
te nemen dat deze voorwaarde niet geldt als de zaak reeds aanhangig is, ook al
bepaalt lid 2 dit niet expliciet. De minister ging ook hiervan uit:
“In de eerste plaats valt uit artikel 208 [het huidige artikel 186, EG] af te leiden dat ook ten aanzien
van een tijdens een aanhangig geding verzocht voorlopig getuigenverhoor geldt dat dit slechts
toelaatbaar is in de gevallen waarin bij de wet het bewijs door getuigen is toegelaten”.12

In twee gevallen is getuigenbewijs niet toegelaten. Ten eerste als de wet getuigenbewijs niet toestaat. Bij de opname van de eerste zinsnede in art. 186 lid 1 Rv is aan
deze gevallen gedacht. Ten tweede wordt in de jurisprudentie regelmatig aangenomen dat de aard van de enquêteprocedure en van de procedure tot ontbinding van
de arbeidsovereenkomst in de weg staat aan het bevelen van een voorlopig getuigenverhoor. Deze twee gevallen worden achtereenvolgens behandeld in par.
5.2.2.2 en par. 5.2.2.3.
5.2.2.2

De wet staat getuigenbewijs niet toe
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Getuigenbewijs is uitgesloten; een ander bewijsmiddel is dwingend
voorgeschreven

Getuigenbewijs moet door de wet worden toegelaten (art. 186 lid 1 Rv). Een
voorlopig getuigenverhoor kan daarom niet worden toegestaan als de wet ofwel

12

106

PG Bewijsrecht 1988, p. 304.
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getuigenbewijs uitsluit ofwel een ander bewijsmiddel dwingend voorschrijft. De
gedachte is dat het middel van het voorlopig getuigenverhoor in dienst staat van de
hoofdzaak. Het in het voorlopig getuigenverhoor verzamelde bewijs moet ten
behoeve van het bewijs in de hoofdzaak kunnen worden gebruikt. Het niet kunnen
gebruiken van getuigenbewijs – ofwel omdat getuigenbewijs is uitgesloten ofwel
omdat een ander bewijsmiddel dwingend is voorgeschreven – ten aanzien van een
bepaald feit in de hoofdzaak maakt een voorlopig getuigenverhoor over dat betreffende feit zinloos. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om getuigen te horen over het
bestaan van een arbitrageovereenkomst, omdat een arbitrageovereenkomst volgens
art. 1021 Rv alleen kan worden bewezen door een geschrift. De voorlopige getuigenverklaringen stellen de potentiële eiser in de hoofdzaak daarom niet in staat
om op het punt van het bestaan van de arbitrageovereenkomst bijvoorbeeld zijn
proceskansen in de hoofdzaak (beter) in te schatten. Een voorlopig getuigenverhoor
om getuigen te horen over het al dan niet bestaan van een arbitrageovereenkomst
moet dan ook worden afgewezen.
De beperking dat getuigenbewijs door de wet is toegelaten heeft in de praktijk
weinig betekenis meer. Zij stamt uit een inmiddels verleden tijd waarin bewijslevering door getuigen in veel gevallen was verboden. Na wetswijzigingen in het begin
van de twintigste eeuw13 werd bewijs door getuigen vrijwel altijd mogelijk. Een nog
bestaande uitzondering is het in enkele wetsartikelen voorschrijven van schriftelijk
bewijs als enig mogelijk bewijsmiddel, zoals het hierboven genoemde art. 1021 Rv en
art. 1:130 BW over buiten de gemeenschap gehouden goederen.14
5.2.2.3

De aard van de hoofdzaak staat in de weg aan een voorlopig getuigenverhoor
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Recht van enquête en ontbinding van de arbeidsovereenkomst

In de rechtspraak wordt een voorlopig getuigenverhoor vaak niet mogelijk geacht in
het kader van een verzoek om een enquête (nr. 118-121) en een verzoek tot
ontbinding van de arbeidsovereenkomst (nr. 122-127).

13

Zo werd bijvoorbeeld getuigenbewijs inzake rechtshandelingen tot vestiging of opheffing van
schuldverbintenissen mogelijk gemaakt bij de Wet van de 22sten Juni 1923 tot uitbreiding van de
gelegenheid tot het leveren van bewijs door getuigen in burgerlijke zaken, Stb. 280. Zie ook nr. 2.

14

Recent is art. 258 WvK, waarin was opgenomen dat een verzekeringsovereenkomst alleen kon
worden bewezen door een geschrift, vervallen. Naar de mening van de wetgever ging deze
bepaling ten onrechte uit van de onbetrouwbaarheid van getuigenverklaringen, terwijl de rechter
goed in staat is om het in een zaak bijeen gebrachte bewijs – dus ook getuigenbewijs – te
waarderen. Kamerstukken II 1999-00, 19 529, nr. 5, p. 23 (NvW), zie hierover verder nr. 6.
Verwacht mag daarom worden dat de beperking dat getuigenbewijs door de wet is toegelaten in
de toekomst nog minder betekenis zal hebben.
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Recht van enquête; regeling en doel

De vraag die in deze paragraaf aan de orde komt, is of er ruimte is voor een voorlopig
getuigenverhoor tijdens of voorafgaand aan een enquête(verzoek).15
Het recht van enquête betreft het uitvoeren van een onderzoek naar het beleid en de
gang van zaken van een rechtspersoon (art. 2:344 e.v. BW).16 In het arrest Ogem II
overwoog de Hoge Raad dat de doeleinden van een enquête niet slechts zijn “de
sanering van en het herstel van gezonde verhoudingen door maatregelen van
reorganisatorische aard binnen de onderneming van de betrokken rechtspersoon”,
maar ook “de opening van zaken en de vaststelling bij wie de verantwoordelijkheid
berust voor mogelijk blijkend wanbeleid,17 terwijl bovendien van de mogelijkheid
van de instelling van een enquete een preventieve werking zou kunnen uitgaan.”18
Voor de enquête geldt een aparte rechtsgang bij een speciale rechterlijke instantie:
de Ondernemingskamer van het hof Amsterdam (art. 2:345 BW). Nadat de Ondernemingskamer een verzoek om een enquête heeft toegewezen, benoemt de Ondernemingskamer een onderzoeker die de enquête gaat uitvoeren (art. 2:345 BW). De
onderzoeker bepaalt op welke wijze het onderzoek plaatsvindt, welke personen
inlichtingen dienen te geven, welke boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
van de rechtspersoon moeten worden geraadpleegd en welke bezittingen van de
rechtspersoon desverlangd moeten worden getoond.19 De onderzoeker kan de
Ondernemingskamer verzoeken bepaalde personen onder ede te horen, bijvoor-

15

Ik behandel niet: (1) de vraag of de (succesvolle) enquête ook als voorlopig bewijsmiddel
ingevoerd moet worden in het gewone procesrecht (zie hiervoor Hermans 2004, p. 284-287)
en (2) de vraag of een enquête toegestaan moet worden als deze er kennelijk toe strekt om bewijs
te verzamelen ten behoeve van een civiele (aansprakelijkheids)procedure (zie hiervoor Van der
Sangen 2004, p. 89-91; Winters/Vossenberg 2005, p. 65). De enquêteprocedure lijkt echter steeds
meer een functie te krijgen vergelijkbaar met het voorlopig getuigenverhoor, als deze wordt
ingezet om argumenten te verzamelen in het kader van een (aansprakelijkheids)procedure tegen
bij de onderneming betrokken belanghebbenden. Zie hierover Wesseling-van Gent 2006,

16

p. 341-343.
Zie over de enquête: Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II 2009/726 e.v.; Van

17

Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, nr. 116 e.v.
Hieruit volgt dat de Ondernemingskamer ook kan volstaan met een declaratoire uitspraak (de

18

vaststelling dat van wanbeleid is gebleken). Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, nr. 121.
HR 10 januari 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC1234, NJ 1990, 466, m.nt. J.M.M. Maeijer (Ogem II).
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de curatieve enquête (met als doel sanering van
de onderneming) en de inquisitoire enquête (met als doel opening van zaken en vaststelling van

19

verantwoordelijkheid voor eventueel wanbeleid), zie Hermans 2004, p. 268-269.
Op basis van zijn bevoegdheden kan de onderzoeker veel informatie over het beleid en de gang
van zaken van de rechtspersoon die voorwerp is van het onderzoek, boven tafel krijgen. Dit
maakt dat het middel van enquête zich leent voor fishing expeditions. Zie hierover Winters/
Vossenberg 2005, p. 62-65.

108

5.2.2.3 De aard van de hoofdzaak staat in de weg aan een voorlopig getuigenverhoor

nr. 120

beeld de bestuurder20 of de accountant van de onderneming (art. 2:352a BW). Het
verslag van de onderzoeker moet ter griffie van het hof Amsterdam worden
neergelegd (art. 2:353 lid 1 BW). Als uit het verslag van de onderzoeker blijkt dat
sprake is van wanbeleid, kan de Ondernemingskamer de in art. 2:356 BW genoemde
voorzieningen treffen, zoals de vernietiging van een besluit van de bestuurders
(art. 2:355 lid 1 BW).
119

Enquêteprocedure is niet aanhangig

Als nog geen enquêteverzoek is ingediend, bestaat er naar mijn mening geen reden
een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met het oog op een
enquêteprocedure anders te behandelen dan ieder ander verzoek tot het houden van
een voorlopig getuigenverhoor. Een voorlopig getuigenverhoor dat wordt gevraagd
ten behoeve van een enquêteprocedure – over feiten die van belang zijn voor de
beoordeling van het enquêteverzoek – is daarom toewijsbaar.
120

Enquêteprocedure is aanhangig

Zodra een enquêteverzoek is toegewezen, kan in het kader van het daarop volgende
onderzoek geen voorlopig getuigenverhoor worden bevolen. De Ondernemingskamer besliste in de zaak UB Holding Beheer/Laurus21 terecht dat een verzoek tot het
houden van een voorlopig getuigenverhoor door de Ondernemingskamer, nadat een
enquête is bevolen, niet kan worden toegewezen. Volgens de Ondernemingskamer
past dit niet in het stelsel van de enquête en zou dat stelsel zelfs op onaanvaardbare
wijze worden doorkruist:
“[indien naast het onderzoek dat, EG] plaatsvindt of heeft plaatsgevonden onder de regie van de
benoemde onderzoeker (…) de Ondernemingskamer op verzoek van (een) van partij(en) zelfstandig onderzoek zou - kunnen - doen, in de vorm van het horen van getuigen in het kader van
een voorlopig getuigenverhoor, naar feiten of omstandigheden die van belang - kunnen - zijn voor
de beoordeling van het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon als bedoeld in artikel
2:345 lid 1 BW. In zoverre dient de wettelijke regeling omtrent de wijze waarop het onderzoek
naar de van belang zijnde feiten plaatsvindt, indien een onderzoek als bedoeld in artikel 2:345
lid 1 BW is bevolen, te worden aangemerkt als lex specialis die het doen plaatsvinden van een
voorlopig getuigenverhoor uitsluit, ongeacht de voorgestelde onderwerpen waarop het voorlopig
getuigenverhoor betrekking zou moeten hebben.”

20

De bestuurder moet inlichtingen verstrekken aan de onderzoeker (art. 2:351 lid 1 BW). Toch kan
er aanleiding zijn de bestuurder als getuige te laten horen door de Ondernemingskamer,
bijvoorbeeld als de onderzoeker twijfelt aan de juistheid van de verstrekte inlichtingen. Asser/

21

Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II 2009/786.
Hof Amsterdam (OK) 9 januari 2004, ECLI:NL:GHAMS:2004:AO1717, NJ 2004, 168; Jitta 2013 (T&C
BW), art. 2:345 BW, aant. 1.
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Voorlopig getuigenverhoor ten behoeve van een andere procedure dan
de enquêteprocedure; efficiëntie

Geen reden om een voorlopig getuigenverhoor niet mogelijk te achten bestaat als
een verzoeker tijdens of na een enquête een voorlopig getuigenverhoor verzoekt
ten behoeve van een ‘gewone’ civiele procedure. De enquête is een op zichzelf
staande procedure met eigen doeleinden en eigen maatregelen bij gebleken
wanbeleid. Zodra de informatie in een voorlopig getuigenverhoor niet ten behoeve
van (het vaststellen van wanbeleid in) een enquête maar in het kader van een
‘gewone’ civiele procedure wordt verzameld, is de enkele reden dat daarnaast een
andere, zelfstandige enquêteprocedure wordt gevolgd onvoldoende om een voorlopig getuigenverhoor te weigeren. Proceseconomische redenen pleiten echter
voor een genuanceerder standpunt. Als de rechter (in het kader van een voorlopig
getuigenverhoor) en de onderzoeker (in het kader van een enquête) tegelijkertijd
(deels) hetzelfde werk verrichten en (deels) dezelfde informatie achterhalen, dan
betekent dat een verspilling van (algemene) middelen. Een voorlopig getuigenverhoor moet naar mijn mening dan ook worden afgewezen op grond van strijd
met de goede procesorde als het voorlopig getuigenverhoor en de enquête
voldoende raakvlakken hebben en er geen redenen zijn om het verslag van de
enquête niet af te wachten (zie verder nr. 368).22
Of de beide onderzoeken voldoende raakvlakken hebben (ofwel, of tijdens een
enquête dezelfde informatie wordt verzameld als in een voorlopig getuigenverhoor)
en of het verslag van de enquête kan worden afgewacht moet per geval worden
beoordeeld. Ik volsta daarom met het maken van een paar algemene opmerkingen.
Tijdens de enquête worden het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon
onderzocht, hetzij in de gehele omvang daarvan, hetzij met betrekking tot een
gedeelte of een bepaald tijdvak (art. 2:345 lid 1 BW). In de praktijk beperkt de
Ondernemingskamer een onderzoek wel naar tijdvak, maar zelden naar onderwerp.23
Als de enquête en het voorlopig getuigenverhoor ieder op een totaal ander onderwerp zien, zullen zich geen problemen voordoen. Bijvoorbeeld als de enquête,
bevolen nadat meerdere jaren geen jaarrekening is vastgesteld, ziet op het beleid
en de gang van zaken van de rechtspersoon en het voorlopig getuigenverhoor wordt
verzocht in het kader van een procedure tegen de verzekeraar van de rechtspersoon
over het al dan niet verzekerd zijn van een schade aan een bedrijfsauto.
Wanneer de onderwerpen niet helemaal los van elkaar staan, wordt het lastiger vast
te stellen of tijdens de enquête hetzelfde feitencomplex wordt onderzocht als in het

22

Rb. Utrecht 25 november 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BK4457; Rb. Amsterdam 17 september
2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ7905, JBPr 2009, 11, m.nt. D.F. de Lange, JOR 2009, 284, m.nt.
M. Brink en RF 2010, 7.

23
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voorlopig getuigenverhoor. Bijvoorbeeld als de enquête, bevolen nadat meerdere
jaren geen jaarrekening is vastgesteld, ziet op het beleid en de gang van zaken van de
rechtspersoon en het voorlopig getuigenverhoor wordt verzocht in het kader van
een afzonderlijke procedure op grond van bestuurdersaansprakelijkheid of onrechtmatige daad van een bestuurder van die rechtspersoon op grond van art. 2:9 of 6:162
BW. Hoewel zelfs als wanbeleid bij de rechtspersoon wordt vastgesteld, dit niet
betekent dat er reden is voor aansprakelijkheid op grond van art. 2:9 of 6:162 BW,24
kunnen er wel voldoende raakvlakken zijn tussen de verschillende onderzoeken om
het voorlopig getuigenverhoor om proceseconomische redenen uit te stellen. Hierbij
zijn factoren van belang als: is de onderzoeker voornemens om tijdens zijn
onderzoek inlichtingen bij de beoogde getuigen in te winnen of bepaalde personen
als getuigen onder ede te laten horen door de Ondernemingskamer (art. 2:352a
BW)25 en de duur van de enquête.
In een door de Bredase rechtbank besliste zaak diende een partij hangende een
enquête een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor in, omdat zij van plan was
een procedure op grond van art. 2:9 en 6:162 BW te beginnen.26 De rechtbank
oordeelde dat uit het verzoekschrift en het verhandelde ter zitting bleek dat de
verzoeker het voorlopig getuigenverhoor in de eerste plaats verzocht om bewijs te
verzamelen ten behoeve van de enquête en niet ten behoeve van een aansprakelijkheidsprocedure. Door niet de enquête af te wachten en daarna te bepalen of en zo
ja, welk aanvullend bewijs nodig was, maakte de verzoeker oneigenlijk gebruik van
het middel van het voorlopig getuigenverhoor door de rechtbank te belasten met
werkzaamheden die wellicht geheel dan wel grotendeels overbodig zouden blijken
te zijn. De conclusie van misbruik, terwijl de rechtbank wel ervan uit ging dat de
verzoeker in de toekomst een aansprakelijkheidsvordering wilde instellen (r.o. 3.6),
had de rechtbank naar mijn mening niet mogen trekken. De rechtbank had, volgens
het hierboven geschetste kader, op grond van de omstandigheden van het geval
moeten beoordelen of beide onderzoeken (enquête en voorlopig getuigenverhoor)
voldoende raakvlakken hadden en of er redenen waren om het verslag van de
enquête niet af te wachten.

24

In HR 8 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS5010, NJ 2006, 443, m.nt. G. van Solinge en JOR 2005, 119,
m.nt. M. Brink (Laurus/UB Holding) besliste de Hoge Raad dat de vaststelling dat sprake is van
wanbeleid van de rechtspersoon niet impliceert dat de leden van de organen van de rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk zijn voor dat wanbeleid. De door de Ondernemingskamer
vastgestelde feiten staan in een aansprakelijkheidsprocedure niet op voorhand vast. Zie over
de verhouding tussen wanbeleid en aansprakelijkheid verder Asser/Maeijer, Van Solinge &

25

Nieuwe Weme 2-II 2009/442-444; Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman 2013, nr. 121.
Zelden maakt de onderzoeker gebruik van art. 2:352a BW, waarvan een preventieve werking lijkt

26

uit te gaan. Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II 2009/786.
Rb. Breda 4 november 2003, ECLI:NL:RBBRE:2003:AO6833, NJF 2004, 116 en JOR 2004, 97, m.nt.
M. Brink. In zijn noot is ook Brink kritisch over deze uitspraak. Hij meent in nr. 6 van zijn noot in
JOR 2009, 284 onder Rb. Amsterdam 17 september 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ7905, JBPr
2009, 11, m.nt. D.F. de Lange en RF 2010, 7 dat de oplossing van de rechtbank Amsterdam
“Eleganter, pragmatisch en doctrinair juister is” dan de beslissing van de Rechtbank Breda en dat
de beslissing van de Rechtbank Breda geen navolging verdient.
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Een naar onderzoeksobject of tijdvak beperkte enquête kan meer ruimte geven voor
het houden van een voorlopig getuigenverhoor naast een enquête. Een onderzoek
kan zich bijvoorbeeld slechts richten op de vraag of in het bestuur van de
vennootschap naar behoren is voorzien (hoewel eerder al is opgemerkt dat een
beperking in omvang niet vaak voorkomt) of op de periode van 2011 tot en met 2013.
Feiten die betrekking hebben op andere onderzoeksvragen of een ander tijdvak
kunnen dan in een voorlopig getuigenverhoor aan de orde komen.
122

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst; regeling; getuigenbewijs in
de ontbindingsprocedure

Op grond van art. 7:685 BW kan een partij via een snelle procedure27 de rechtbank,
kamer voor kantonzaken (hierna: de kantonrechter), verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Meestal dient de werkgever het ontbindingsverzoek in; in het
hierna volgende ga ik van die situatie uit.28 Als de kantonrechter overgaat tot
ontbinding van de arbeidsovereenkomst, kan hij onder bepaalde voorwaarden een
vergoeding toekennen aan de werknemer (art. 7:685 lid 8 BW). Deze vergoeding kan
behoorlijk oplopen, tot in de tonnen Euro’s. Hoe minder de werknemer de ontbinding aan zichzelf te wijten heeft, hoe hoger de vergoeding.29 In art. 7:685 lid 11 BW
worden hoger beroep en cassatie tegen de beschikking van de kantonrechter
uitgesloten.30
De angst voor het moeten betalen van een hoge vergoeding maakt dat een
werkgever in een ontbindingsprocedure zoveel mogelijk bewijs van het laakbare
gedrag van zijn werknemer wil overleggen. Vanwege de aard van de ontbindingsprocedure staat de kantonrechter het leveren van getuigenbewijs tijdens die proce-

27

De behandeling vangt niet later aan dan in de vierde week na de indiening van het verzoekschrift
(art. 7:685 lid 6 BW) en volgens de Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters, vastgesteld
op 30 oktober 2008, dient de tijd tussen de binnenkomst van het verzoekschrift en de verzending
van de beschikking in beginsel niet langer te zijn dan acht weken (art. 1.1). Volgens de toelichting
op dit laatste artikel is “snelle duidelijkheid één van de belangrijkste overwegingen voor partijen
om te kiezen voor de ontbindingsprocedure”. Daarom is gekozen voor de korte (streef)termijn
van acht weken, hoewel omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het houden van een getuigenver-

28

hoor, kunnen leiden tot verlenging van de termijn.
De zogenaamde ‘geregelde’ ontbindingen blijven buiten beschouwing. Bij deze geregelde zaken
zijn partijen het over de ontbinding en de vergoeding eens. De ontbindingsbeschikking van de
kantonrechter is slechts een formaliteit om te voorkomen dat de werknemer zijn recht op een
werkloosheidsuitkering verliest. Een voorlopig getuigenverhoor zal in dergelijke zaken niet in
beeld komen.

29

30

Een vergoeding van het aantal gewogen dienstjaren maal de beloning maal een correctiefactor
wordt toegekend aan de werknemer. Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters, vastgesteld op 30 oktober 2008, art. 3.1-3.4.
Dit appelverbod is omstreden. Zie hierover Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesselingvan Gent 4 2012/22.
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dure echter doorgaans niet toe.31 Zeker in zaken waarin (een groot deel van) het
bewijs door middel van getuigen moet worden geleverd, vergroot het niet horen van
getuigen tijdens de ontbindingsprocedure het risico op een minder zuivere uitkomst.32
Het is niet verwonderlijk dat de praktijk in het voorlopig getuigenverhoor een
doeltreffend middel zag om tijdens een ontbindingsprocedure onder ede afgelegde
getuigenverklaringen over te kunnen leggen. De rechter blijkt echter vaak niet – en
naar mijn mening op verkeerde gronden – bereid een voorlopig getuigenverhoor toe
te staan ten behoeve van een ontbindingsprocedure, hoewel Westerbeek constateert
dat de rechter steeds vaker ruimte aan een voorlopig getuigenverhoor toekent.33
Hierna behandel ik de verschillende, uit de jurisprudentie blijkende redenen om een
voorlopig getuigenverhoor ten behoeve van een ontbindingsprocedure te weigeren.
123

Argument 1: snelheid van de ontbindingsprocedure

Een eerste reden voor het weigeren van een voorlopig getuigenverhoor is dat de
snelheid van de ontbindingsprocedure tenietgedaan wordt als daaraan voorafgaand
een voorlopig getuigenverhoor wordt toegelaten.34 In een recente uitspraak35 wees
de kantonrechter hierbij op een uitspraak van de Hoge Raad, waarin de Hoge Raad in
r.o.v. 4.3.5 overwoog dat niet onjuist is dat de aard van de ontbindingsprocedure zich
niet leent voor (getuigen)bewijs of een deskundigenonderzoek. 36 Naar mijn mening
kan deze uitspraak niet gebruikt worden voor het tegenhouden van een voorlopig
getuigenverhoor voorafgaand aan de ontbindingsprocedure, omdat die laatste procedure zelf niet wordt vertraagd. De rechtbank wees desondanks het gevraagde
voorlopig getuigenverhoor “bij hoge uitzondering” (vetgedrukt door de kantonrechter) toe, omdat partijen voorafgaand aan de mondelinge behandeling van het
ontbindingsverzoek expliciet hadden verklaard dat het verhoor beperkt bleef tot één
getuige.
31

Zie bijvoorbeeld Rb. Utrecht (ktr) 19 juli 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BX3475, in welke zaak een
voorlopig getuigenverhoor was verzocht tijdens de ontbindingsprocedure. De kantonrechter
meende dat in de ontbindingsprocedure geen plaats was voor een met voldoende waarborgen
omklede bewijslevering en wilde blijkbaar ook de uitkomst van het voorlopig getuigenverhoor
niet afwachten. Vaste rechtspraak is dat de kantonrechter in ontbindingsprocedures niet is
gebonden aan het wettelijke bewijsrecht (zie bijvoorbeeld HR 22 november 1996, ECLI:NL:
HR:1996:ZC2208, NJ 1997, 205, m.nt. P.A. Stein (Boukacem/Martinair).

32
33

Dijk 1997, p. 10; Nieskens 1998, p. 27.
Westerbeek 2013/31. Zie ook M.S.A. Vegter in haar noot in JAR 2001, 76 onder Ktg. Amsterdam
6 maart 2001, ECLI:NL:KTGAMS:2001:AG2716. Naast de verschillende in deze paragraaf genoemde uitspraken waarin een voorlopig getuigenverhoor is toegelaten in het kader van de ontbindingsprocedure, blijkt ook uit de navolgende twee recente beslissingen op een verzoek tot
ontbinding van de arbeidsovereenkomst dat voorafgaand aan die procedure een voorlopig
getuigenverhoor is gehouden: Rb. Arnhem (ktr) 17 mei 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BQ5588; Rb.
Zwolle-Lelystad (ktr) 16 november 2011, ECLI:NL:RBZLY:2011:BU6431.

34
35

Ktr. Middelburg 19 december 1989, ECLI:NL:KTGMID:1989:AD0980, NJ 1990, 603.
Rb. Zeeland-West-Brabant (ktr) 24 juni 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:5906, JAR 2013, 184.

36

HR 29 september 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7285, NJ 2001, 302, m.nt P.A. Stein (Kuijper/ING).
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Het argument van de aard (snelheid) van de ontbindingsprocedure is naar mijn
mening niet steekhoudend, aangezien een voorlopig getuigenverhoor ten behoeve
van de nog snellere procedure in kort geding wel wordt toegestaan en soms zelfs
werd aangemoedigd (zie nr. 141). Ook uit verschillende uitspraken volgt dat, hoewel
de ontbindingsprocedure een spoedprocedure is, dit niet betekent dat een voorlopig
getuigenverhoor niet kan worden bevolen.37 Zo oordeelde de rechtbank Amsterdam
in hoger beroep dat ook in spoedeisende procedures, zoals een ontbindingsprocedure of een kort geding, een voorlopig getuigenverhoor kan worden bevolen; in het
algemeen verzet de aard van een ontbindingsprocedure zich niet tegen het houden
van een voorlopig getuigenverhoor.38
Na een voorlopig getuigenverhoor kan de partij die een voorlopig getuigenverhoor
en vervolgens ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt, wel tegen de nietontvankelijkheid van het ontbindingsverzoek aanlopen. Het voorlopig getuigenverhoor laat de ontbindingsprocedure later aanvangen. Het is de vraag of er nog wel
sprake is van een situatie waarin de arbeidsovereenkomst onverwijld zou behoren te
eindigen als voorafgaand aan de ontbindingsprocedure de tijd is genomen om een
voorlopig getuigenverhoor te houden (art. 7:685 lid 2 BW). Hierbij zal vooral een rol
spelen of de partijen in het arbeidsgeschil voortvarend hebben gehandeld. Een
werkgever die een ontbindingsprocedure verwacht waarvoor getuigenverklaringen
van belang zijn, doet er goed aan zo snel mogelijk een voorlopig getuigenverhoor te
verzoeken.
Toe- of afwijzing van een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor
is, als de kantonrechter niet een negatieve houding aanneemt tegenover een
voorlopig getuigenverhoor in het kader van een ontbindingsprocedure, vooreerst
afhankelijk van de vraag of de ontbindingsprocedure al dan niet aanhangig is. De
rechtbank Utrecht verwierp de stelling dat de ontbindingsprocedure voor het
plaatsvinden van het voorlopig getuigenverhoor zou zijn afgerond.39 Ten eerste
omdat de ontbindingsprocedure nog niet aanhangig was gemaakt en daarom niet
geconcludeerd kon worden dat onvoldoende tijd zou resteren voor het houden van
een voorlopig getuigenverhoor. Ten tweede kon niet worden uitgesloten dat in de
nog aan te spannen ontbindingsprocedure de uitkomst van de getuigenverhoren zou
worden afgewacht en meegewogen.
Zodra een voorlopig getuigenverhoor wordt verzocht vlak voor de indiening van het
ontbindingsverzoek of tijdens een aanhangige ontbindingsprocedure, zal doorgaans
afwijzing van het verzoek volgen op grond van onvoldoende belang (zie par. 7.5.3),
37

Westerbeek 2013/31.

38

Ktg. Amsterdam 6 maart 2001, ECLI:NL:KTGAMS:2001:AG2716, JAR 2001, 76, m.nt. M.S.A. Vegter.
Zie in dezelfde zin Ktg. Utrecht 21 december 2001, JAR 2002, 138, m.nt. M.S.A. Vegter, waarin de
kantonrechter overwoog dat aan de wet geen principiële argumenten kunnen worden ontleend
om een voorlopig getuigenverhoor in het kader van een ontbindingsprocedure niet toe te laten.
Echter, in die zaak konden de feiten niet leiden tot de beslissing van de hoofdzaak, waarna alsnog
afwijzing van het verzoek volgde.

39
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Rb. Utrecht (ktr) 27 mei 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BI5043.
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omdat de ontbindingsprocedure in beginsel in acht weken wordt afgehandeld en het
afwachten van de uitkomst van het voorlopig getuigenverhoor de ontbindingsprocedure onredelijk kan vertragen.40 Het horen van getuigen dient dan te worden
overgelaten aan de rechter die het ontbindingsverzoek behandelt.41 In een dergelijk
geval koos de kantonrechter in Bergen op Zoom echter voor een zeer praktische
oplossing, die naar mijn mening navolging verdient.42 Partijen gaven voorafgaand
aan de mondelinge behandeling van het ontbindingsverzoek aan geen bezwaar te
hebben tegen een voorlopig getuigenverhoor van een bepaalde getuige.43 De
kantonrechter bepaalde dat op het tijdstip waarop de mondelinge behandeling
was gepland eerst de getuige zou worden gehoord en direct aansluitend het
ontbindingsverzoek zou worden behandeld.
Art. 181 lid 1 Rv bepaalt dat in zaken die niet aan hoger beroep zijn onderworpen,
zoals ontbindingszaken, geen proces-verbaal van het getuigenverhoor hoeft44 te
worden opgemaakt. Als in de ontbindingszaak getuigen worden gehoord moet wel
de summiere inhoud van de afgelegde getuigenverklaringen opgenomen worden in
de beschikking.45 In een voorlopig getuigenverhoor moet wel een proces-verbaal
van het getuigenverhoor worden opgemaakt (zie nr. 204). Naar mijn mening dient
art. 181 Rv analoog te worden toegepast als getuigen in een voorlopig getuigenverhoor direct voorafgaand aan de zitting in de ontbindingszaak worden gehoord. Een
proces-verbaal van het getuigenverhoor hoeft dan niet te worden opgemaakt,46
waardoor het horen van getuigen relatief weinig extra tijd kost, terwijl de waarheidsvinding met het horen van getuigen gediend is. Mogelijk zullen kantonrechters
een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met het oog op een
ontbindingszaak dan eerder inwilligen.

40

Rb. Breda (ktr) 23 augustus 2004, ECLI:NL:RBBRE:2004:BD4063, RAR 2005, 8.

41
42

Rb. Amsterdam (ktr) 19 maart 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BN2390, RAR 2010, 118.
Rb. Zeeland-West-Brabant (ktr) 24 juni 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:5906, JAR 2013, 184.

43

Als geen overeenstemming tussen partijen bestaat over het horen van getuigen, zou een snelle
behandeling van het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor te houden ervoor kunnen zorgen
dat enerzijds voorafgaand aan de mondelinge behandeling van het ontbindingsverzoek getuigen
kunnen worden gehoord, terwijl anderzijds de ontbindingsprocedure daarvan weinig vertraging
ondervindt.

44
45

Een proces-verbaal mág wel worden opgemaakt. PG Bewijsrecht 1988, p. 281.
Kritisch over deze bepaling is Rutgers (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 181, aant. 2. Hij meent
dan ook: “De goede praktijk dat in kantongerechtszaken in alle gevallen van getuigenverklaringen proces-verbaal wordt opgemaakt zal, naar mag worden aangenomen, worden gehandhaafd, ook nu de wetgever zich niet aan die praktijk heeft willen aanpassen”. Zie voor de
overwegingen van de wetgever om art. 181 lid 1 Rv te handhaven: PG Bewijsrecht 1988, p. 281.

46

Om te voorkomen dat in een later stadium (bijvoorbeeld als een appelverbod wordt doorbroken,
zie par. 5.8.2) niet meer kan worden achterhaald wat een getuige heeft verklaard, kan eenvoudig
een bandopname worden vervaardigd en in het dossier worden bewaard.
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Argument 2: efficiënte procesvoering

Een tweede reden voor het weigeren van een voorlopig getuigenverhoor met het oog
op een ontbindingsprocedure is een efficiënte procesvoering.47 Het zou efficiënter
zijn om een verzoek tot ontbinding in te dienen en bij de behandeling daarvan een
aanbod te doen tot het leveren van getuigenbewijs. Voordeel hiervan is dat tijdens
de ontbindingsprocedure (op een korte termijn) getuigen kunnen worden gehoord
door de rechter die ook de ontbindingszaak beoordeelt. Hierdoor wordt voorkomen
dat de rechter die het ontbindingsverzoek behandelt bepaalde vragen aan getuigen
wil stellen die niet zijn gesteld door de rechter die het voorlopig getuigenverhoor
heeft afgenomen. Naar mijn mening kan ook deze argumentatie niet leiden tot de
conclusie dat een voorlopig getuigenverhoor niet kan worden toegelaten in het
kader van een ontbindingsprocedure. Ten eerste is het afwijzen van een verzoek
enkel omdat de rechter een andere wijze van procesvoering efficiënter vindt in strijd
met het beginsel van de partij-autonomie. Ten tweede is het doel van het voorlopig
getuigenverhoor doorgaans juist om vóórdat een procedure aanhangig wordt gemaakt bewijs te verzamelen ter inschatting van proceskansen. Ten derde kan een op
zichzelf geldig bewijsaanbod in een ontbindingsprocedure worden gepasseerd en in
de praktijk gebeurt dit meestal ook. Het bewijsrecht, in het bijzonder art. 166 Rv, is
niet van toepassing vanwege de spoedeisendheid van de ontbindingsprocedure.48
Ten slotte worden de getuigen in het voorlopig getuigenverhoor vaak door een
andere rechter gehoord dan de rechter in de hoofdzaak, maar dit levert geen reden
op een verzoek tot het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor af te wijzen.
125

Argument 3: bewijsopdracht in de ontbindingsprocedure

Een derde genoemde reden voor het weigeren van een voorlopig getuigenverhoor
met het oog op een ontbindingsprocedure is dat de (hoogte van) de vergoeding niet
alleen afhankelijk is van het al dan niet vaststaan van de in een verzoekschrift tot het
houden van een voorlopig getuigenverhoor aangehaalde feiten; pas bij tussenbeschikking in de ontbindingsprocedure kan, aan de hand van wat partijen hebben
verklaard, nauwkeurig worden aangegeven op welke onderdelen eventueel nader
bewijs mag worden geleverd.49 Ook dit argument overtuigt niet, omdat in (vrijwel)
iedere zaak in de bodemprocedure een nauwkeuriger bewijsopdracht kan worden
gegeven dan in het voorlopig getuigenverhoor. Een zaak is na schriftelijke en
mondelinge ronden in een bodemprocedure meer uitgekristalliseerd dan voorafgaand aan die procedure. Dit gegeven heeft de wetgever niet doen besluiten het
voorlopig getuigenverhoor te schrappen, maar heeft juist geleid tot het niet stellen
van hoge eisen aan een verzoekschrift tot het houden van een voorlopig getuigen47

Zie bv. Ktg. Middelburg 19 december 1989, ECLI:NL:KTGMID:1989:AD0980, NJ 1990, 603; Rb.
Alkmaar (ktr) 12 oktober 2010, ECLI:NL:RBALK:2010:BO7965; JAR 2010, 299.

48

De ontbindingsprocedure is een eenvoudige, op een spoedige beslissing gerichte verzoekschriftprocedure, waarin de rechter beslist zonder gebonden te zijn aan de wettelijke bewijsregels. In
beginsel kan de rechter daarom een beslissing nemen zonder getuigen te horen. HR 22 november
1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2208, NJ 1997, 205, m.nt. P.A. Stein (Boukacem/Martinair).

49
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Ktg. Hilversum 12 juni 1996, ECLI:NL:KTGHIL:1996:AI9379, Prg. 1996, 4586.
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verhoor. Bovendien is geen voorwaarde voor het bevelen van een voorlopig getuigenverhoor dat alle feiten die meewegen bij de beslissing in de bodemprocedure
in het voorlopig getuigenverhoor aan de orde moeten komen.
126

Argument 4: ‘floodgate’

Een vierde reden voor het weigeren van een voorlopig getuigenverhoor met het oog
op een ontbindingsprocedure betreft ten slotte de gevolgen voor de organisatie van
de gerechten als op grote schaal voorlopige getuigenverhoren voorafgaand aan
ontbindingsprocedures kunnen worden gehouden.50 Jaarlijks wordt een groot aantal
ontbindingszaken behandeld door de kantonrechters. Vanwege de aard van de
ontbindingsprocedure, zoals de mogelijk hoge vergoeding en de uitsluiting van
hoger beroep en cassatie, wordt een enorme toestroom van verzoeken tot het
houden van voorlopige getuigenverhoren met het oog op ontbindingsprocedures
verwacht indien dergelijke verzoeken zouden worden toegelaten. De organisatie van
de kamers voor kantonzaken is daarop niet berekend.
Hoewel de verstopping van het rechterlijk apparaat geen ondenkbeeldig gevolg is, is
het “floodgate-argument” ten eerste “speculatief”.51 Tegen de komst van een vloedgolf aan procedures pleit volgens Bloembergen dat procederen geld, tijd en energie
kost en voor de meeste mensen niet leuk is.52 Voor een voorlopig getuigenverhoor
voorafgaand aan een ontbindingszaak geldt dit wellicht in mindere mate, omdat de
belangen groot kunnen zijn, in de ontbindingsprocedure vaak geen gelegenheid
wordt gegeven voor het horen van getuigen en partijen maar één kans hebben door
de uitsluiting van gewone rechtsmiddelen. Echter, als de uitslag in een ontbindingsprocedure afhankelijk is van het winnen of verliezen van een ‘welles-nietes’spelletje, zullen partijen eerder een dergelijke procedure beginnen dan wanneer
de feiten helder zijn en de proceskansen van partijen duidelijk zijn. Bovendien zal de
bewerkelijke situatie waarin de werkgever gebruik maakt van de gelegenheid om
zijn ontbindingsverzoek in te trekken ex art. 7:685 lid 8 en 9 BW, waarna de
werknemer zelf een ontbindingsverzoek indient, dan ook minder vaak voorkomen.
Bovendien hoort het floodgate-argument geen reden te zijn om het gebruik van een
wettelijk middel te beletten. Bloembergen geeft naar aanleiding van het Jeffreyarrest53 aan dat áls een vloedgolf aan zaken ontstaat, dat juist zou kunnen wijzen op

50

Ktg. Amsterdam 18 april 1989, ECLI:NL:KTGAMS:1989:AD0711, NJ 1989, 894. Van Son 1990, p. 59
noemt deze uitpraak “bespottelijk”; Gerretsen (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 214 Rv (oud),
aant. 7 noemt de beschikking “uit principieel oogpunt bedenkelijk”. Aan dit argument werd in
Ktg. Hilversum 12 juni 1996, ECLI:NL:KTGHIL:1996:AI9379, Prg. 1996, 4586 uitdrukkelijk voorbijgegaan.

51
52

A.R. Bloembergen in zijn noot onder HR 5 november 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA3358, NJ 2000, 63.
A.R. Bloembergen in zijn noot onder HR 5 november 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA3358, NJ 2000, 63.

53

HR 9 oktober 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2735, NJ 1998, 853 (Jeffrey). Zie ook par. 7.3.
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een echte behoefte in de samenleving aan het vaststellen van verantwoordelijkheden door de rechter.54 Deze behoefte moet naar zijn mening niet bij voorbaat
worden afgesneden.55
127

Conclusie ontbindingsprocedure

Samenvattend overtuigen de in de jurisprudentie genoemde redenen om geen
voorlopig getuigenverhoor toe te staan in het kader van een ontbindingsprocedure
niet. Integendeel, de hoge vergoedingen en het gebrek aan hoger beroep en
cassatieberoep pleiten ervoor dat een partij in ieder geval in staat wordt gesteld
bewijs te vergaren om op basis daarvan zijn proceskansen in te schatten.56 Dit klemt
temeer nu het leveren van getuigenbewijs tijdens de ontbindingsprocedure niet kan
worden afgedwongen door middel van een bewijsaanbod en de praktijk uitwijst dat
kantonrechters een bewijsaanbod in beginsel passeren. Terecht lijken de kantonrechters een welwillender houding aan te nemen ten opzichte van het voorlopig
getuigenverhoor voorafgaand aan de ontbindingsprocedure. Dit wordt anders zodra
de ontbindingsprocedure is begonnen, vanwege de snelheid waarmee een dergelijke
procedure wordt behandeld. Het snel afhandelen van het verzoek tot het houden van
een voorlopig getuigenverhoor en het vervolgens horen van de getuigen direct
voorafgaand aan de mondelinge behandeling van het ontbindingsverzoek, is naar
mijn mening een goede oplossing voor het bewijsprobleem in ontbindingsprocedures. Een partij in een arbeidsconflict doet er echter hoe dan ook verstandig aan zo
snel mogelijk een voorlopig getuigenverhoor te verzoeken als het succes in de
ontbindingsprocedure (grotendeels) afhangt van getuigenverklaringen.
5.2.3

Geding voor de burgerlijke rechter

5.2.3.1

Dagvaardings- en verzoekschriftprocedure
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Regeling

Een voorlopig getuigenverhoor kan worden bevolen in het kader van zowel een
civiele dagvaardings- als verzoekschriftprocedure. Via art. 284 lid 1 Rv is de regeling
van het voorlopig getuigenverhoor van overeenkomstige toepassing verklaard op de
verzoekschriftprocedure.57 De regeling van het voorlopig getuigenverhoor is van
toepassing op de gehele procedure, dus in eerste aanleg, in hoger beroep (art. 353
lid 1 jo. 186 e.v. en art. 362 jo. 284 lid 1 jo. 186 e.v. Rv) en in cassatie (art. 418a jo. 186
e.v. en 428a jo. 284 lid 1 jo. 186 e.v. Rv).
54

In de Jeffrey-zaak vorderden de ouders van Jeffrey een verklaring voor recht, inhoudende dat het
ziekenhuis aansprakelijk was voor de dood van hun zoontje. Bloembergen noemt als andere
voorbeelden de Bijlmerramp en Srebrenica.

55
56

A.R. Bloembergen in zijn noot onder HR 5 november 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA3358, NJ 2000, 63.
Zie ook Ktg. Amsterdam 6 maart 2001, ECLI:NL:KTGAMS:2001:AG2716, JAR 2001, 76, m.nt. M.S.A.

57

Vegter.
Vóór de wetswijziging in 2002 werd soms aangenomen dat de regeling van het voorlopig
getuigenverhoor niet was bedoeld voor de verzoekschriftprocedure, bijvoorbeeld omdat (het
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Hoewel ook tijdens een cassatieprocedure een voorlopig getuigenverhoor kan
worden verzocht, zal een voorlopig getuigenverhoor doorgaans niet kunnen worden
bevolen. Een voorlopig getuigenverhoor dient immers ter vaststelling van feiten en
de Hoge Raad mengt zich in beginsel niet in de feiten (art. 419 Rv).58 Als de Hoge
Raad de zaak na vernietiging van de bestreden uitspraak verwijst naar de feitenrechter, meestal om tot een feitenonderzoek over te gaan,59 kunnen de feiten ten
volle worden onderzocht en behoort een voorlopig getuigenverhoor tot de mogelijkheden.60 Voor het stellen van nieuwe feiten is beperkt plaats na cassatie; het
staat partijen vrij zich te beroepen op nieuwe feiten, mits partijen daardoor de
grenzen van de rechtsstrijd na cassatie niet overschrijden.61

huidige) art. 187 lid 3 Rv uitgaat van een wederpartij en het kenmerk van een verzoekschriftprocedure juist is dat er niet altijd een wederpartij is. Een voorbeeld waarbij de rechtbank een
voorlopig getuigenverhoor inzake een procedure over levensonderhoud niet mogelijk achtte,
58

maar het hof wel: Hof Amsterdam 16 december 1983, ECLI:NL:GHAMS:1983:AC8082, NJ 1985, 95.
Soms doet de Hoge Raad onderzoek naar de feiten, onder andere in de fase voorafgaand aan de
beoordeling van de middelen (bijvoorbeeld als in het kader van de cassatieprocedure ontvankelijkheidsvragen rijzen) of bij de berechting van incidenten. Asser Procesrecht/Korthals Altes &
Groen 7 2005/35 en 178. Processuele vragen zullen pas tijdens de procedure in cassatie opkomen.
Een voorlopig getuigenverhoor voorafgaand aan de cassatieprocedure laat zich daarom moeilijk
voorstellen. Echter, ook een tijdens de cassatieprocedure ingediend verzoek tot het houden van
een voorlopig getuigenverhoor ligt weinig voor de hand. Op de processuele vragen die kunnen
opkomen in de cassatieprocedure zal doorgaans snel worden beslist. Soms is het daarbij nodig
om getuigen te horen (zie bijvoorbeeld HR 23 februari 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2008, NJ 1996,
381 (Sneek Hardhout Import/Karl Schlüter)). Waarschijnlijk zal een voorlopig getuigenverhoor
meer tijd kosten dan het behandelen (inclusief getuigenverhoren) en beslissen van de processuele vraag, zodat geen belang bestaat bij een voorlopig getuigenverhoor en het verzoek moet
worden afgewezen (art. 3:303 BW).

59

Doorgaans zal de Hoge Raad de zaak moeten verwijzen als de beslissing van de zaak afhangt van
nog niet vastgestelde feiten. Een uitzondering geldt als een feitelijke vraag een punt van
ondergeschikte aard betreft, waarover de Hoge Raad op grond van de gedingstukken een
beslissing kan geven. Art. 421 Rv; Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2005/178, waarin
wordt geconstateerd dat de Hoge Raad zijn bevoegdheid betreffende art. 421 Rv ruim opvat door
ook over feitelijke geschilpunten van niet ondergeschikte aard te beslissen. De Hoge Raad laat
zich bij de beslissing om zelf af te doen dan wel te verwijzen leiden door overwegingen van

60

proceseconomische aard.
Als de Hoge Raad een arrest van het hof vernietigt en vervolgens verwijst naar dat hof of een
ander hof, heeft dat tot gevolg dat de appelinstantie onvoltooid is en voortduurt, zie HR
21 oktober 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1494, NJ 1995, 398, m.nt. H.J. Snijders (USSR/ICC Industries).
Tijdens een hangende procedure kan een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor wel
afgewezen worden op grond van onvoldoende belang of strijd met de goede procesorde vanwege

61

het stadium van de procedure (zie par. 7.5.3 resp. par. 9.5.2).
HR 22 oktober 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2998, NJ 1999, 799 (Kakkenberg/Kakkenberg); Asser
Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2005/200.
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Verwijzingsprocedure

In een door het hof ’s-Hertogenbosch besliste zaak stond de vraag centraal of
vooruitlopend op een eventuele verwijzingsprocedure een voorlopig getuigenverhoor kon worden bevolen door het hof dat de in cassatie bestreden uitspraak had
gedaan.62 De verzoeker voerde aan dat, als zijn cassatieberoep zou slagen, een
verwijzingsprocedure zou volgen bij het hof ’s-Hertogenbosch op grond van
art. 422a Rv. Ten behoeve van die toekomstige verwijzingsprocedure wilde de
verzoeker een voorlopig getuigenverhoor houden.63 Het hof wees het verzoek af
op grond van onvoldoende belang, omdat in een verwijzingsprocedure het hoger
beroep inhoudelijk zou moeten worden beoordeeld en het hof voorshands aannam
dat de vordering in de hoofdzaak kansloos was.
Naar mijn mening moet een voorlopig getuigenverhoor bij het hof met het oog op
een latere verwijzingsprocedure niet worden toegestaan als de hoofdzaak in cassatie
wordt behandeld.
Ten eerste omdat het hof niet absoluut bevoegd is. Tijdens een aanhangige
procedure is alleen de rechter voor wie het geding aanhangig is bevoegd. Tijdens
de cassatieprocedure is dit de Hoge Raad, maar voor deze procedure zijn de in het
voorlopig getuigenverhoor te onderzoeken feiten doorgaans niet relevant. Ten
tweede, als aan de bevoegdheidskwestie voorbij wordt gegaan, moet een voorlopig
getuigenverhoor tijdens cassatie in het kader van een eventuele verwijzingsprocedure worden afgewezen vanwege onvoldoende belang. De afloop van de
cassatieprocedure is niet te voorspellen. Het is zeer de vraag of een latere verwijzingsprocedure (waarin de feiten wel van belang kunnen zijn) ooit volgt en welke
punten de verwijzingsrechter opnieuw moet berechten. Bovendien, als de zaak
verwezen wordt, is onbekend welke rechter de verwijzingszaak gaat behandelen.64 Volgens de hoofdregel van art. 422a Rv verwijst de Hoge Raad het geding
naar de rechter wiens uitspraak vernietigd is. In plaats daarvan kan de Hoge Raad
de zaak echter ook verwijzen naar een ander gerechtshof op grond van art. 423 Rv.
De bevoegdheid om het geding te verwijzen naar een andere rechter dan de rechter
die de vernietigde uitspraak heeft gedaan is een discretionaire bevoegdheid. Het

62
63

Hof ’s-Hertogenbosch 8 februari 2006, ECLI:NL:GHSHE:2006:AV1998, NJF 2006, 369.
In werkelijkheid lag de zaak ingewikkelder. De verzoeker gaf aan dat na het arrest van de Hoge Raad
sowieso een procedure tussen partijen zou volgen, namelijk in geval van succes in cassatie een
procedure na verwijzing en anders een herroepingsprocedure vanwege bedrog. Het hof stelde
voorop het houden van een getuigenverhoor vóór de uitspraak van de Hoge Raad om proceseconomische redenen niet wenselijk te achten, omdat niet duidelijk was ten behoeve van welke
toekomstige procedure tussen partijen het getuigenverhoor bedoeld was, hetgeen van invloed was
op de vraagstelling tijdens een dergelijk verhoor. Los hiervan diende het voorlopig getuigenverhoor

64

volgens het hof te worden afgewezen op grond van de hierboven in de tekst genoemde reden.
De Hoge Raad kan verwijzen naar de rechter wiens uitspraak is vernietigd (art. 422a Rv) of een
andere rechter (art. 423 Rv). Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2005/180-181 merkt op
dat geen duidelijke lijn valt te ontdekken in de toepassing van deze artikelen, maar dat de indruk
bestaat dat de meeste zaken naar een andere rechter worden verwezen.
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risico dat onder deze omstandigheden een voorlopig getuigenverhoor nutteloos
zal blijken of door een onbevoegde rechter zal worden gehouden, is groot en
rechtvaardigt niet de kosten die daarvoor moeten worden gemaakt.65
Op het uitgangspunt dat tijdens cassatie een voorlopig getuigenverhoor bij het hof
met het oog op een latere verwijzingsprocedure niet mogelijk is, dient naar mijn
mening in het belang van de waarheidsvinding een uitzondering te worden gemaakt
als de persoon van de getuige dreigt weg te vallen voordat het hof na verwijzing de
getuigen heeft kunnen horen, bijvoorbeeld omdat de getuige terminaal ziek is of
zeer oud. Zo wordt voorkomen dat de betreffende getuige niet meer kan worden
gehoord als het cassatieberoep succes heeft en de Hoge Raad de zaak verwijst. Het
hof dat de uitspraak waartegen cassatieberoep is ingesteld heeft gewezen, dient naar
mijn mening het verzoek te beoordelen en het voorlopig getuigenverhoor te houden.
5.2.3.3

Herroepingsprocedure
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Regeling; termijn herroeping

Herroeping is een bijzonder rechtsmiddel dat op een van de in art. 382 Rv genoemde
gronden kan worden ingesteld tegen vonnissen en beschikkingen66 die in kracht van
gewijsde zijn gegaan (art. 382 en 391 jo. 382 Rv). Een voorlopig getuigenverhoor in
het kader van een herroepingsprocedure is mogelijk. Voor dagvaardingsprocedures
bepaalt art. 385 Rv dat het geding wordt gevoerd op de wijze als bepaald in de
tweede titel, waaronder de regeling van het voorlopig getuigenverhoor valt. Voor
verzoekschriftprocedures is de regeling van het voorlopig getuigenverhoor van
toepassing via art. 391 jo. 284 lid 1 Rv.
De uiterste termijn voor het instellen van de vordering67 tot herroeping is drie
maanden nadat de herroepingsgrond is ontstaan en de eiser daarmee bekend is
geworden (art. 383 lid 1 Rv).68 Volgens de parlementaire geschiedenis wordt een
herroepingsgrond bekend als de partij die bedrogen is, beschikt over bewijs dat
bedrog is gepleegd. Voordat dit bewijs bestaat, is in het algemeen nog slechts sprake
van een gerezen verdenking. Het enkele vermoeden van het bestaan van een

65

Zie ook Hof ’s-Hertogenbosch 16 september 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BL0289. Het hof overwoog dat een voorlopig getuigenverhoor met betrekking tot een kwestie die onderwerp is van
een cassatiegeding niet mogelijk is, behoudens bijzondere omstandigheden (die het hof in deze
zaak niet aanwezig achtte).

66

Beschikkingen zijn vatbaar voor herroeping, tenzij de aard van de beschikking zich daartegen
verzet (art. 390 Rv). De parlementaire geschiedenis verwijst naar beschikkingen waarvan steeds
wijziging kan worden gevraagd als zij berusten op onjuiste gegevens (bijvoorbeeld alimentatiebeschikkingen) en beschikkingen waarbij verlof tot het leggen van conservatoir beslag wordt
verleend (omdat art. 705 Rv opheffing van beschikkingen, waarbij ten onrechte toestemming
voor het leggen van beslag is gegeven, mogelijk maakt). PG Herziening Rv 2002, p. 13 en 474.

67
68

Ik ga hierna gemakshalve uit van een dagvaardingsprocedure.
Bovendien begint de termijn niet dan nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan (art. 383
lid 1 Rv).
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herroepingsgrond doet de termijn dus niet beginnen.69 Het bewijs kan bestaan uit
bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring van een arts,70 een brief van een partij
waaruit blijkt dat zij op de hoogte was van het vermeende bedrog71 of een
schriftelijke verklaring van een derde.
132

Voorlopig getuigenverhoor

Om er achter te komen of bedrog is gepleegd en de bedrogen partij met succes een
herroepingsprocedure kan beginnen, kan een voorlopig getuigenverhoor worden
bevolen. Zodra tijdens het voorlopig getuigenverhoor verklaringen worden afgelegd
waaruit blijkt dat het bedrog daadwerkelijk is gepleegd, begint naar mijn mening de
herroepingstermijn (de eerste dag van de termijn is dan de dag na het houden van de
voorlopig getuigenverhoren)(zie nr. 284 over een voorlopig getuigenverhoor na
heropening van de zaak).
5.2.3.4

Arbitrage
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Algemeen

Op 1 januari 2015 wijzigt het arbitragerecht (zie onder b en d). Volgens de overgangsbepaling artikel IV is de wet van toepassing op arbitrages die aanhangig zijn
geworden op of na de datum van inwerkingtreding. Op arbitrages die voor de
inwerkingtreding reeds aanhangig waren is het arbitragerecht zoals dat gold voor
1 januari 2015 van toepassing. Hieronder wordt voor zowel de binnenlandse als de
buitenlandse arbitrage eerst het tot 1 januari 2015 geldende arbitragerecht behandeld en vervolgens het na die datum toepasselijke arbitragerecht.
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Sinds 1 januari 2002 kennen de arbitragebepalingen (titel 4.1 Rv) een bepaling over
voorlopige bewijslevering, waaronder het voorlopig getuigenverhoor (art. 1022 lid 3
Rv).72 Deze bepaling is slechts van toepassing als de plaats van arbitrage in
Nederland is gelegen (art. 1073 lid 1 Rv).

69

PG Herziening Rv 2002, p. 476. Zie hierover ook HR 14 november 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC3858,
NJ 1987, 209 (Marsman/Mansur).

70
71

Rb. Zwolle (ktr) 9 oktober 2002, ECLI:NL:RBZWO:2002:AF3677, NJ 2002, 594.
Rb. Zwolle (ktr) 28 januari 2004, ECLI:NL:RBZWO:2004:AO2603, NJF 2004, 143.

72

Hoewel vóór 1 januari 2002 een bepaling over voorlopige bewijslevering ontbrak, werd algemeen
aanvaard dat een voorlopig getuigenverhoor door de gewone rechter in het kader van een
arbitrage mogelijk was. Kamerstukken II 1999-00, 26 855, nr. 3, p. 190 (MvT); Fung Fen Chung
2004, p. 161; Snijders (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 1022, aant. 5 en de daar genoemde
literatuur en jurisprudentie.

122

5.2.3.4 Arbitrage

nr. 134

Als de hoofdzaak een arbitrale procedure betreft, kan de gewone rechter73 een
voorlopig getuigenverhoor toestaan en houden, mits de arbiters ten tijde van het
verzoek nog niet zijn benoemd (art. 1022 lid 3 Rv). Zodra echter een arbitrage
aanhangig is en de arbiters zijn benoemd, kan een voorlopig getuigenverhoor ex
art. 1039 lid 3 Rv slechts bij het scheidsgerecht worden verzocht en voor het
scheidsgerecht worden gehouden.74 Uit de tekst van 1022 lid 3 Rv blijkt dat voor
de bevoegdheid van de gewone rechter relevant is of op het moment van de
indiening van het verzoek de arbiters al dan niet zijn benoemd.75 Zijn de arbiters
nog niet benoemd, dan is de gewone rechter (nog) bevoegd. Zodra echter de
benoeming een feit is, is voorlopige bewijslevering alleen mogelijk ten overstaan
van het scheidsgerecht.

73

De bevoegde rechter is de rechter die op grond van art. 187 lid 1 Rv bevoegd is als er geen
overeenkomst tot arbitrage van kracht zou zijn. Zie over de bevoegdheid van de rechter par. 3.2.3
en 3.2.4. Meerdere schrijvers menen dat ook de rechter van de plaats van arbitrage bevoegd zou
moeten zijn, aangezien de plaats van arbitrage een cruciale rol speelt in arbitrages (bijvoorbeeld
voor de vraag welke rechter bevoegd is een vordering tot vernietiging van het arbitraal vonnis te
beoordelen (art. 1064 lid 2 jo. 1058 lid 1 Rv)). Zie Fung Fen Chung 2004, p. 165; Meijer 2011,
p. 1011; Snijders (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 1022, aant. 5. In zaken waarin alleen de plaats
van arbitrage in Nederland is gelegen, terwijl alle andere aanknopingspunten internationaal zijn,
levert art. 187 lid 1 Rv geen bevoegde rechter in Nederland op. Het is naar de mening van Snijders
wel zo praktisch als de rechter van de plaats van arbitrage bevoegd is. De Nederlandse rechter
ontkomt er dan niet aan om te beoordelen of een geldige arbitrageovereenkomst is gesloten op
basis waarvan de plaats van arbitrage in Nederland is gelegen. Snijders (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 1022, aant. 5. Meijer bepleit dat de rechtbank Den Haag in dergelijke gevallen als
restrechter bevoegd is. Meijer 2011, p. 1011-1012; Meijer 2014 (T&C Rv), art. 1022, aant. 3. Naar
mijn mening kan rechtsmacht niet gebaseerd worden op art. 3 sub c Rv, omdat alleen de plaats
van arbitrage niet maakt dat een zaak voldoende met de rechtssfeer van Nederland is verbonden.
Art. 10 Rv lijkt mij ook onvoldoende basis, nu de ‘distributie bepaalt attributie’-regel bij de
herziening van Rv in 2002 niet is gehandhaafd en het artikel slechts ten doel heeft om “te
voorkomen dat er gevallen zijn waarin aan de Nederlandse rechter geen rechtsmacht toekomt,
hoewel er aanknopingspunten zijn die een dergelijke rechtsmacht wel gewenst maken”. PG

74

Herziening Rv 2002, p. 117.
Zie hierover uitgebreid Fung Fen Chung 2004, p. 168 en de daar genoemde literatuur en
jurisprudentie.

75

Het moment van de benoeming van de arbiters hoeft niet samen te vallen met het moment
waarop de arbitrage aanhangig wordt gemaakt. Een arbitrage kan aanhangig zijn (ex art. 1024
lid 2 en 1025 lid 1 en 3 Rv) voordat de arbiters zijn benoemd. Deze benoeming vindt dan later
plaats (doorgaans twee tot drie maanden later, zie art. 1027 Rv). Volgens de parlementaire
geschiedenis is voorlopige bewijslevering mogelijk als arbitrage is overeengekomen, maar nog
niet is aangevangen (lees: aanhangig is). PG Herziening Rv 2002, p. 566. Dit lijkt mij een te
beperkte opvatting. Ten eerste is volgens de tekst van art. 1022 lid 3 Rv duidelijk het moment van
de benoeming van de arbiters en niet het moment van het aanhangig worden van de arbitrage
bepalend. Ten tweede wordt volgens de parlementaire geschiedenis (PG Herziening Rv 2002,
p. 566) aangesloten bij jurisprudentie die er juist vanuit gaat dat ook na het aanhangig maken van
de arbitrage een voorlopig getuigenverhoor mogelijk is (zie de opsomming van P. Sanders in zijn
noot bij Rb. Groningen 29 augustus 1990, TvA 1991, p. 28, alsmede P. Sanders in zijn noot bij Hof
Leeuwarden 26 juni 1991, TvA 1991, p. 232). In dezelfde zin: Fung Fen Chung 2004, p. 162-163.
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De voorwaarde ‘mits de arbiters ten tijde van het verzoek nog niet zijn benoemd’
heeft in de praktijk moeilijkheden opgeleverd vanwege haar niet waterdichte
formulering. Ten eerste is van belang op welk moment de arbiters zijn benoemd.
In de literatuur wordt – naar mijn mening terecht – aangenomen dat het moment
waarop alle arbiters zijn benoemd, dat wil zeggen het moment waarop alle arbiters
hun opdracht hebben aanvaard,76 doorslaggevend is.77
Ten tweede, en dit is een lastigere kwestie, is onduidelijk of met ‘ten tijde van het
verzoek’ wordt bedoeld ten tijde van de indiening van het verzoekschrift of ten tijde
van de beslissing op het verzoekschrift. In een door de rechtbank Haarlem besliste
zaak werden de arbiters benoemd ná de indiening maar vóór de beslissing op een
verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor.78 De rechtbank nam aan
dat de zinsnede ‘ten tijde van het verzoek’ moet worden gelezen als ‘ten tijde van de
beslissing op het verzoek’. Aangezien ten tijde van de beslissing de arbiters al waren
benoemd, verklaarde de rechtbank zich onbevoegd. Fung Fen Chung meent, anders
dan de rechtbank Haarlem, dat het moment van de indiening van een verzoek
doorslaggevend moet zijn voor de beoordeling van de bevoegdheid van de rechter.
Indien de arbiters op dat moment nog niet zijn benoemd, moet de rechtbank zich
bevoegd verklaren. Een andere opvatting zou ertoe leiden dat een aanvankelijk
bevoegde rechter tijdens de behandeling van het verzoek onbevoegd zou worden,
vanwege de benoeming van de arbiters.79 Een betere oplossing acht Fung Fen Chung
daarom die van de rechtbank Amsterdam.80 In die zaak waren op het moment van
de indiening van het verzoek twee van de drie arbiters benoemd en de derde werd
vóór de behandeling daarvan benoemd. De rechtbank oordeelde dat er, vanwege het
uitgangspunt dat getuigen bij voorkeur moeten worden gehoord door het gerecht
dat heeft te oordelen over de zaak, geen reden is om geen rekening te houden met
benoemingen van arbiters tussen de indiening en de behandeling van het verzoek.
De rechtbank besliste dat “dus moet worden gezegd dat ten tijde van het verzoek
arbiters waren benoemd, zodat volgens het bepaalde in art. 1022 lid 3 Rv de tussen
partijen overeengekomen arbitrage belet dat een voorlopig getuigenverhoor wordt
verzocht bij de gewone rechter”. De rechtbank verklaarde zich terecht niet onbevoegd, maar wees het verzoek af. Naar mijn mening was de rechtbank bevoegd,
omdat de arbiters op het moment van de indiening van het verzoek nog niet
allemaal waren benoemd.81

76
77

Kamerstukken II 1985-86, 18 464, nr. 6, p. 17 (MvA).
Rb. Amsterdam 1 oktober 2002, JBPr 2003, 19, m.nt. C.S.K. Fung Fen Chung; Fung Fen Chung 2004,

78

p. 162-163; Meijer 2011, p. 1010; Meijer 2014 (T&C Rv), art. 1022, aant. 3.
Rb. Haarlem 18 juni 2002, JBPr 2003, 18, m.nt. C.S.K. Fung Fen Chung onder JBPr 2003, 19.

79
80

Fung Fen Chung 2004, p. 163.
Rb. Amsterdam 1 oktober 2002, JBPr 2003, 19, m.nt. C.S.K. Fung Fen Chung.

81

Fung Fen Chung stelde in haar proefschrift in 2004 voor expliciet in de wet op te nemen dat de
gewone rechter een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor kan afwijzen en
de zaak naar het scheidsgerecht kan verwijzen, indien de arbiters tijdens de behandeling van het
verzoek worden benoemd. Zie Fung Fen Chung 2004, p. 164, 166 en 168. Naar mijn mening heeft
de rechter al de mogelijkheid om een verzoek af te wijzen als de arbiters worden benoemd nádat
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Binnenlandse arbitrage aanhangig op of na 1 januari 2015

Geruime tijd is gewerkt aan de modernisering van het arbitragerecht. Op 21 december 2006 heeft een werkgroep onder leiding van A.J. van den Berg voorstellen
daarvoor aangeboden aan de Minister van Justitie. De werkgroep heeft geconstateerd dat de huidige regeling in art. 1022 lid 3 Rv in de praktijk niet voldoet, omdat
de onduidelijke formulering van het artikel heeft geleid tot uiteenlopende uitspraken.82 In 2013 is een wetsvoorstel ter herziening van het arbitragerecht, waarbij is
voortgebouwd op het voorstel van de werkgroep-Van den Berg,83 ingediend.84
Inmiddels is dit wetsvoorstel aangenomen en is de wet gepubliceerd in het Staatsblad.85 Op 1 januari 2015 treedt de wet in werking.86 Eén van de doelstellingen is
het verruimen van de mogelijkheden om voorlopige bewijsmaatregelen te nemen in
de arbitrageprocedure.87 Volgens dit voorstel worden een nieuw art. 1022b en 1022c
Rv ingevoegd ter vervanging van art. 1022 lid 3 Rv. De nieuwe artikelen luiden – voor
zover van belang – als volgt:
Artikel 1022b
“Een overeenkomst tot arbitrage belet niet dat een partij de gewone rechter verzoekt een
voorlopig getuigenverhoor, een voorlopig deskundigenbericht, een voorlopige plaatsopneming en
bezichtiging, of inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden te bevelen.”

het verzoek is ingediend en vóórdat daarop wordt beslist; hij kan het verzoek afwijzen op één van
de afwijzingsgronden. Het verzoek kan worden afgewezen op grond van onvoldoende belang
vanwege het stadium van de arbitrageprocedure. Ook heeft de rechter ruime mogelijkheden om
het verzoek af te wijzen op grond van strijd met de goede procesorde; efficiëntieredenen pleiten –
vanwege de bijzondere deskundigheid van de arbiters meer nog dan wanneer de overheidsrechter de hoofdzaak behandelt – voor het horen van de getuigen door de arbiters. Verwijzing
van de voorlopig getuigenverhoorprocedure naar het scheidsgerecht na afwijzing van het verzoek
door de gewone rechter stuit op het probleem dat de arbitrageregeling niet een voorlopig
getuigenverhoorprocedure volgens de regels van art. 186 e.v. Rv kent. Tijdens een arbitrale
procedure geldt art. 1039 lid 3 Rv op grond waarvan het scheidsgerecht een partij kan toestaan
82

om getuigen voor te brengen.
Toelichting op het voorstel tot wijziging van de Arbitragewet, TvA 2005, nr. 37, p. 132-133. Art.
1022B van het voorstel luidde: “Een overeenkomst tot arbitrage belet niet dat een partij de
gewone rechter verzoekt een voorlopig getuigenverhoor (…) te bevelen”. Daarop volgde
art. 1022C lid 1: “Indien in de gevallen genoemd in de artikelen 1022A en 1022B een partij
zich voor alle weren beroept op het bestaan van een overeenkomst tot arbitrage, verklaart de
rechter zich onbevoegd, tenzij de gevraagde voorziening niet of niet tijdig in arbitrage kan
worden verkregen dan wel de overeenkomst tot arbitrage ongeldig is”. Tekst van de Voorstellen
tot wijziging van het Vierde Boek (Arbitrage), artikelen 1020-1076 Rv, TvA 2005, nr. 35, p. 76.

83
84

Kamerstukken II 2012-13, 33 611, nr. 3, p. 5 (MvT).
Wijziging van Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en het vierde Boek van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de modernisering van het arbitragerecht, nr. 33
611.

85
86

Stb. 2014, 200.
Stb. 2014, 254.

87

Kamerstukken II 2012-13, 33 611, nr. 3, p. 2 (MvT).
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Artikel 1022c
“1. Indien in de gevallen, genoemd in de artikelen 1022a en 1022b, een partij zich voor alle
weren beroept op het bestaan van een overeenkomst tot arbitrage, verklaart de rechter zich
uitsluitend bevoegd, indien de gevraagde beslissing niet of niet tijdig in arbitrage kan worden
gekregen.”88

Uit deze artikelen vloeit voort dat een voorlopig getuigenverhoor kan worden
bevolen, tenzij een partij zich voor alle weren beroept op de onbevoegdheid van
de gewone rechter. In dat geval is de gewone rechter alleen bevoegd als een
voorlopig getuigenverhoor niet of niet tijdig in arbitrage kan worden verkregen.
Met deze regeling heeft de wetgever het uitgangspunt willen vastleggen “dat het de
voorkeur verdient dat de beslissingen over (…) voorlopige bewijsmaatregelen zoveel
mogelijk in handen liggen bij het ten principale bevoegde scheidsgerecht.”89 De
wetgever laat de precieze invulling van het criterium van art. 1022c lid 1 over aan de
rechtspraktijk, zodat rekening kan worden gehouden met alle omstandigheden van
het geval.90
Hoewel de arbitrageregeling niet het middel van het voorlopig getuigenverhoor
kent, kunnen arbiters in beginsel wel een getuigenverhoor bevelen tijdens de gehele
arbitrale procedure (art. 1039 en 1041 Rv). Aangezien een arbitrale procedure pas
kan beginnen – en een getuigenverhoor pas kan worden gehouden – nadat alle
arbiters zijn benoemd en indachtig het uitgangspunt van de wetgever dat de
getuigen bij voorkeur door de arbiters moeten worden gehoord, dient in beginsel
te gelden dat een voorlopig getuigenverhoor kan worden bevolen als het wordt
88

Aanvankelijk luidde de tekst: “Indien in de gevallen, genoemd in de artikelen 1022a en 1022b,
een partij zich voor alle weren beroept op het bestaan van een overeenkomst tot arbitrage,
verklaart de rechter zich onbevoegd, tenzij de gevraagde beslissing niet of niet tijdig in arbitrage
kan worden gekregen dan wel de overeenkomst tot arbitrage ongeldig is.” Meerdink en Van
Tricht meenden dat deze oorspronkelijke tekst van art. 1022c Rv ogenschijnlijk tegenstrijdig was
met de tekst van art. 1022b Rv, aangezien in het laatste artikel de gewone rechter bevoegd en in
het eerste artikel de rechter onbevoegd is in geval van een arbitrageovereenkomst. Zij stelden
voor de artikelen samen te brengen in één artikel, waarvoor zij ook een tekstvoorstel hebben
gedaan. Meerdink/Van Tricht 2013, nr. 5. De wetgever heeft “onbevoegd, tenzij” vervangen door
“uitsluitend bevoegd, indien” om de verhouding tusssen art. 1022b en 1022c te verduidelijken en
het pimaat van het scheidsgerecht te benadrukken (Kamerstukken II 2013-14, 33 611, nr. 6, p. 14
(NvW)). De woorden “dan wel de overeenkomst tot arbitrage ongeldig is” zijn geschrapt, om te
voorkomen dat de gewone rechter in het kader van een voorlopig getuigenverhoor in een
mogelijk uitvoerig debat over de geldigheid van de arbitrageovereenkomst zou moeten treden.
Het is aan de arbiters om hun bevoegdheid en de geldigheid van de arbitrageovereenkomst te
beoordelen (Kamerstukken II 2013-14, 33 611, nr. 6, p. 14 (NvW)). Zie hierover ook Meijer 2013,
nr. 5 (zijn opmerkingen betroffen ook het oorspronkelijke art. 1074d). Naar mijn mening zal de
rechter zijn bevoegdheid – net als zijn absolute bevoegdheid – summier moeten beoordelen.

89
90

Kamerstukken II 2012-13, 33 611, nr. 3, p. 10 (MvT).
Kamerstukken II 2012-13, 33 611, nr. 3, p. 10 (MvT). De werkgroep-Van den Berg formuleerde de
volgende richtlijn: “In het bijzonder zal de rechter zich onbevoegd verklaren indien het scheidsgerecht reeds is benoemd of indien benoeming op korte termijn zal plaatsvinden, tenzij zwaarwichtige redenen zich daartegen verzetten. Het uitgangspunt dient te zijn, dat het de voorkeur
verdient dat ook voorlopige bewijsverrichtingen in handen van het scheidsgerecht zijn”. Toelichting op het voorstel tot wijziging van de Arbitragewet, TvA 2005, nr. 37, p. 133.
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afgerond – lees: als de getuigenverhoren zijn gehouden – vóór dan wel kort na de
benoeming van alle arbiters. Dit is in lijn met opmerking van de minister dat er
aanleiding is voor de overheidsrechter om zich te onthouden van een beslissing als
de arbiters benoemd worden voor de behandeling van het voorlopig getuigenverhoor91 en doet recht aan het proceseconomische aspect. Indien een partij meent dat
er aanleiding is voor het aannemen van een uitzondering – bijvoorbeeld als een
getuige terminaal ziek is en iedere week telt terwijl arbiters niet in staat of bereid
zijn de betreffende getuige te horen – dient zij daartoe omstandigheden aan te
voeren.
136

Buitenlandse arbitrage aanhangig voor 1 januari 2015

Een voorlopig getuigenverhoor ten behoeve van een buitenlandse arbitrage is
volgens de wet niet mogelijk; het huidige art. 1022 lid 3 Rv is niet van toepassing
als de plaats van arbitrage buiten Nederland is gelegen (art. 1073 lid 1 Rv).92 De
vraag is of een analoge toepassing van het artikel op buitenlandse arbitrages
mogelijk is.
De rechtbank Amsterdam wees een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor af in
een zaak waarin de plaats van arbitrage Parijs was.93 Zij volgde niet het betoog van
de verweerder dat het voorlopig getuigenverhoor moet worden beschouwd als een
‘maatregel tot bewaring van recht’ in de zin van art. 1074 lid 2 Rv. Volgens de
rechtbank liet art. 1074 Rv een voorlopig getuigenverhoor niet toe ten behoeve van
buitenlandse arbitrages en had de wetgever daarvoor kennelijk bewust gekozen.
Daarnaast wees de rechtbank op de strikte uitleg van een ‘maatregel tot bewaring
van recht’ in het arrest St. Paul Dairy/Unibel.94 Voor anticipatie op toekomstige
regelgeving voelde de rechtbank niets.

91
92

Kamerstukken II 2012-13, 33 611, nr. 3, p. 10 (MvT).
Onder het oude recht, toen de wet art. 1073 lid 1 jo. 1022 lid 3 Rv nog niet kende, deed zich een
geval voor waarin een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor van Nederlandse getuigen was ingediend, waarna de arbitrale (hoofd)procedure aanhangig was gemaakt in
Parijs. De rechtbank verklaarde zich bevoegd, volgens Sanders vooral omdat de rechter overtuigd
was van het nut van het voorlopig getuigenverhoor van de Nederlandse getuigen. Hij meende dat
het toelaten van een voorlopig getuigenverhoor wettelijk niet was toegelaten, maar dat wel
behoefte bestond aan het middel van een voorlopig getuigenverhoor als arbitrage was overeengekomen. P. Sanders in zijn noot bij Rb. ’s-Hertogenbosch 7 december 1988, TvA 1989, p. 59. In Rb.
Amsterdam 6 februari 1969, ECLI:NL:RBAMS:1969:AB3896, NJ 1969, 369 besliste de rechtbank
dat een voorlopig getuigenverhoor in het kader van een buitenlandse arbitrage niet mogelijk was,
omdat de Nederlandse wet geen bepalingen omtrent de toelaatbaarheid van een voorlopig
getuigenverhoor in buitenlandse arbitrages bevatte. In deze zaak was de arbitrale procedure in
Duitsland aanhangig gemaakt en wilde verzoeker een getuige doen horen, die niet vrijwillig voor
het Duitse scheidsgerecht zou verschijnen en daartoe door het scheidsgerecht ook niet kon

93

worden gedwongen.
Rb. Amsterdam 4 juni 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ7059, TvA 2009, 55 en JBPr 2009, 60, m.nt.

94

I.P.M. van den Nieuwendijk.
HvJ EG 28 april 2005, ECLI:NL:XX:2005:AV7679, NJ 2006, 636, m.nt. P. Vlas en JBPr 2005, 47 m.nt.
M. Freudenthal (St. Paul Dairy/Unibel).
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In de literatuur bestaat een voorkeur voor analoge toepassing van art. 1022 lid 3 Rv
in buitenlandse arbitrages; zowel Meijer,95 Snijders96 en Van den Nieuwendijk97
zijn deze mening toegedaan. De Ly (2002) staat een ruime uitleg van art. 1074 lid 2
Rv voor om voorlopige bewijslevering voor de Nederlandse rechter in buitenlandse
arbitrages mogelijk te maken en zo rogatoire commissies te vermijden.98 Fung Fen
Chung wil analoge toepassing niet aannemen, maar zij is wel voorstander van een
wetswijziging in die zin dat een voorlopig getuigenverhoor in buitenlandse arbitrages mogelijk wordt (zie hieronder).99
137
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Volgens de werkgroep-Van den Berg100 paste het mogelijk maken van een voorlopig
getuigenverhoor in buitenlandse arbitrages in een trend van internationale gerechtelijke samenwerking.101 In het nieuwe arbitragerecht wordt een voorlopig
getuigenverhoor in buitenlandse arbitrages mogelijk gemaakt. De nieuw op te
nemen artikelen luiden als volgt:
Artikel 1074b
“Een overeenkomst tot arbitrage waaruit voortvloeit dat arbitrage buiten Nederland moet
plaatsvinden, belet niet dat een partij de Nederlandse rechter verzoekt een voorlopig getuigenverhoor, een voorlopig deskundigenbericht of een voorlopige plaatsopneming en bezichtiging in
Nederland te bevelen.”

95
96

Meijer 2011, p. 1013-1014; Meijer 2014 (T&C Rv), art. 1074, aant. 3.
Snijders (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 1074, aant. 3.

97

I.P.M. van den Nieuwendijk in haar noot in JBPr 2009, 60 onder Rb. Amsterdam 4 juni 2009, ECLI:
NL:RBAMS:2009:BJ7059, TvA 2009, 55. Zij meent dat de wetgever er gewoon niet aan heeft
gedacht om in buitenlandse arbitrages een voorlopig getuigenverhoor mogelijk te maken, ook
omdat de parlementaire geschiedenis geen aanwijzing geeft dat de wetgever bewust een

98

onderscheid tussen Nederlandse en buitenlandse arbitrages op het oog had.
De Ly 2002, p. 125. Hij staat thans kritisch tegenover art. 1074b van het huidige wetsvoorstel (zie

99

hierna).
Fung Fen Chung 2004, p. 165-166.

100 De werkgroep-Van den Berg stelde het volgende art. 1074B voor: “Een overeenkomst tot arbitrage
waaruit voortvloeit dat arbitrage buiten Nederland moet plaatsvinden, belet niet dat een partij de
Nederlandse rechter verzoekt een voorlopig getuigenverhoor (…) te bevelen”. Ten aanzien van de
onbevoegdverklaring luidde art. 1074D als volgt: “Indien in de gevallen genoemd in de artikelen
(…) 1074B (…) een partij zich voor alle weren beroept op het bestaan van een overeenkomst tot
arbitrage, verklaart de rechter zich onbevoegd, tenzij de overeenkomst tot arbitrage ongeldig is
onder het op die overeenkomst toepasselijke recht dan wel indien hij onder de omstandigheden
van het geval daartoe aanleiding ziet”. Tekst van de Voorstellen tot wijziging van het Vierde Boek
(Arbitrage), artikelen 1020-1076 Rv, TvA 2005, nr. 35, p. 116.
101 Toelichting op het voorstel tot wijziging van de Arbitragewet, TvA 2005, nr. 37, p. 178. Als
voorbeeld van deze trend wordt art. 2 lid 3 van de Engelse Arbitration Act 1996 genoemd,
waarover ook Fung Fen Chung 2004, p. 161 en 166. Volgens Fung Fen Chung is deze bepaling de
enige bepaling waarin expliciet is bepaald dat voorlopige bewijslevering tegenover de overheidsrechter kan plaatsvinden ten behoeve van arbitrage. De bepaling ziet wel enkel op noodgevallen.
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Artikel 1074d
“Indien in de gevallen, genoemd in de artikelen 1074a tot en met 1074c, een partij zich voor
alle weren beroept op het bestaan van een overeenkomst tot arbitrage, verklaart de rechter zich
uitsluitend bevoegd, indien de gevraagde beslissing niet of niet tijdig in arbitrage kan worden
verkregen.”

Uit de bepalingen blijkt dat de Nederlandse rechter in beginsel bevoegd is tot het
houden van een voorlopig getuigenverhoor als de hoofdzaak een in het buitenland
gevoerde of te voeren arbitrage betreft.102 De rechter mag zich echter alleen bevoegd
verklaren als weliswaar voor alle weren een beroep wordt gedaan op de arbitrageovereenkomst, maar de gevraagde beslissing niet of niet tijdig in arbitrage kan
worden verkregen.
Aanvankelijk luidde de tekst: “Indien in de gevallen, genoemd in de artikelen 1074a
tot en met 1074c, een partij zich voor alle weren beroept op het bestaan van een
overeenkomst tot arbitrage, verklaart de rechter zich uitsluitend bevoegd, indien de
overeenkomst tot arbitrage ongeldig is onder het op die overeenkomst toepasselijke
recht. De rechter kan zich ook onbevoegd verklaren indien hij onder de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding ziet.” Dit laatste criterium gaf de rechter een
ruimere discretionaire bevoegdheid dan het voorgestelde art. 1022c Rv, omdat het
van de omstandigheden van het geval zou afhangen of de mogelijkheid tot het
houden van een voorlopig getuigenverhoor al dan niet zou moeten worden geboden.103 In de Nota van Wijzigingen is echter aansluiting gezocht bij de tekst van
art. 1022c Rv (de opmerkingen over de wijziging van dit artikel, hierboven in nr. 135,
gelden ook voor art. 1074d).
De Ly (2013) stelde voor art. 1074b Rv te schrappen.104 Hij zag weinig toekomst voor
een voorlopig getuigenverhoor in het kader van een buitenlandse arbitrage omdat de
bevoegdheid van de Nederlandse rechter door internationale regels zal worden
bepaald en het arrest St. Paul Dairy/Unibel en de reflexwerking daarop van art. 13 Rv
weinig ruimte laten voor de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Bovendien is
er naar zijn mening weinig behoefte aan inmenging van de Nederlandse rechter in
buitenlandse arbitrages.

102 Volgens de minister ligt het voor de hand dat een partij de Nederlandse rechter alleen om een
voorlopig getuigenverhoor verzoekt als Nederlandse getuigen betrokken zijn. Kamerstukken II
2012-13, 33 611, nr. 3, p. 43 (MvT). Het is de vraag of de praktijk hiermee ook zo zal omgaan.
103 De minister noemde als voorbeeld dat uitvoering van een verzoek niet mogelijk is volgens het op
de buitenlandse arbitrage toepasselijke recht (Kamerstukken II 2012-13, 33 611, nr. 3, p. 44 (MvT)).
Het enkele niet bestaan van het middel van het voorlopig getuigenverhoor volgens het toepasselijke buitenlandse recht is naar mijn mening geen reden voor het afwijzen van een voorlopig
getuigenverhoor in Nederland. In de in hoofdstuk 3 onderzochte buitenlandse stelsels zijn de
mogelijkheden om voorafgaand aan een procedure getuigen te horen (veel) minder ruim dan in
Nederland. Het is niet de bedoeling van de wetgever om een voorlopig getuigenverhoor
onmogelijk te achten als bijvoorbeeld het Duitse materiële recht van toepassing is.
104 De Ly 2013, nr. 4.
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Regeling

Partijen kunnen overeenkomen dat een geschil105 zal worden beslist door één of
meer derden, welke uitspraak geldt als een advies dat partijen bindt en de kracht
heeft van een tussen partijen gesloten overeenkomst.106 Het bindend advies kent
een summiere regeling in art. 7:900 e.v. BW over de vaststellingsovereenkomst.107
Aangezien een bindend advies de kracht van een overeenkomst heeft, kan nakoming
bij de gewone rechter worden gevorderd als een partij zich niet houdt aan het
bindend advies.108
De gewone rechter dient zich naar mijn mening onbevoegd te verklaren als bindend
advies is afgesproken.109 De gewone rechter wordt echter niet geheel buitengesloten.
Achteraf kan ten overstaan van de gewone rechter de bindende kracht van een advies
worden bestreden. De maatstaf die de rechter daarbij hanteert is of een advies naar zijn
inhoud of wijze van totstandkoming zo zeer indruist tegen redelijkheid en billijkheid

105 Hugenholz/Heemskerk 2012, nr. 198 maakt in navolging van Zonderland onderscheid tussen
zuiver en onzuiver bindend advies. Van zuiver bindend advies is sprake als een derde een
beslissing moet nemen over een onderwerp waarover geen geschil is, maar wel een beslissing
moet worden genomen. Een derde moet dan een leemte in de overeenkomst opvullen. Van
onzuiver bindend advies is sprake als een derde een geschil moet beslissen. In feite is er dan geen
sprake van een overeenkomst maar van rechtspraak. In deze paragraaf wordt het zuiver bindend
advies buiten beschouwing gelaten. Zie verder Ernste 2012, p. 1-3 en de daar genoemde
literatuur.
106 Zie voor voorlopige bewijslevering in de bindend-adviesprocedure: Ernste 2012, p. 255-256.
107 Ernste 2012, p. 19-24.
108 Hugenholz/Heemskerk 2012, nr. 198.
109 Ernste 2012, p. 45-48 is van mening dat een beroep op het bestaan van een bindend-adviesovereenkomst moet leiden tot een niet-ontvankelijkverklaring conform HR 22 november 1985,
ECLI:NL:HR:1985:AC9117, NJ 1986, 275, m.nt. P.A. Stein (Van Delft/Drukkerij Van Boxtel), welk
arrest overigens is gewezen vóór de invoering van art. 1022 Rv. Zij voert daartoe aan dat een
wettelijke grondslag is vereist voor het ontnemen van de bevoegdheid aan de overheidsrechter
en dat de goede procesorde voorkomt dat in een te laat stadium van de procedure met succes het
principale niet-ontvankelijkheidsverweer kan worden aangevoerd. De argumenten voor onbevoegdverklaring van de rechter wegen naar mijn mening echter zwaarder. Ten eerste wordt met
een beroep op een bindend-adviesovereenkomst beoogd dat de overheidsrechter wordt uitgesloten. In HR 24 september 1964, ECLI:NL:HR:1964:AC4487, NJ 1965, 359, m.nt. J.H. Beekhuis (De
Rooy/Hillen) overweegt de Hoge Raad dat door een bindend-adviesregeling de partijen “worden
afgetrokken van de rechter die de wet haar toekent”. In dezelfde zin: Meijer 1992, p. 66 en de
daar genoemde literatuur. Ten tweede is een beroep op de onbevoegdheid van de gewone rechter
een exceptief verweer dat uiterlijk bij conclusie van antwoord – “voor alle weren” – moet worden
gevoerd (zie art. 11, 110 en 1022 Rv). Dit heeft als groot proceseconomisch voordeel dat de
overheidsrechter vooraf, direct aan het begin van de procedure, beslist over zijn bevoegdheid. Ten
derde is het, vanwege de overeenkomsten tussen arbitrage en bindend advies, gewenst om
aansluiting te zoeken bij de voor arbitrage geldende regeling.
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dat het naar uit de goede trouw voortvloeiende maatstaven onaanvaardbaar zou zijn
de wederpartij daaraan te houden (art. 7:904 BW).110
139

Aansluiting bij arbitrage

Arbitrage en bindend advies zijn twee vormen van alternatieve geschillenbeslechting die veel overeenkomsten vertonen.111 Om die reden zou naar mijn mening
moeten worden voorkomen dat het houden van een voorlopig getuigenverhoor in
het kader van arbitrage anders is geregeld dan in het kader van bindend advies.112
Het verdient dan ook mijn voorkeur de regeling van het voorlopig getuigenverhoor
in het kader van de arbitrageprocedure deels analoog toe te passen op de bindendadviesprocedure. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat voor bindend
advies, anders dan voor arbitrage, geen regeling geldt betreffende weigerachtige
getuigen.113 Zonder de mogelijkheid van een voorlopig getuigenverhoor kunnen
tijdens de bindend-adviesprocedure geen getuigenverklaringen worden afgedwongen.114
In geval van een vóór 1 januari 2015 aanhangige bindend-adviesprocedure geldt dan
dat de gewone rechter in beginsel niet meer bevoegd is een voorlopig getuigenverhoor te bevelen, zodra de bindend adviseurs zijn benoemd (vgl. art. 1022 lid 3 Rv).
Echter, de gewone rechter blijft bevoegd indien en voor zover de bindend adviseurs
een getuige niet kunnen horen, bijvoorbeeld omdat de getuige weigert een getuigenverklaring af te leggen.115 Anders besliste het hof ’s-Hertogenbosch in 2005.
Het hof wilde analoge toepassing van de regeling van art. 1022 lid 3 Rv eerst
aannemen als de bindend-adviesprocedure zou voorzien in een voorlopig getuigenverhoor. Zo niet of als onduidelijkheid daarover bestaat, kan de gewone rechter
volgens het hof een voorlopig getuigenverhoor bevelen.116 In geval van een na

110 HR 29 januari 1931, NJ 1931, p. 1317, m.nt. E.M. Meijers (Huize Lydia); HR 18 juni 1993, ECLI:NL:
HR:1993:ZC1001, NJ 1993, 615 (Gruythuysen/Stichting Centraal Ziekenfonds).
111 R.M. Van Opstal in zijn noot in JBPr 2006, 35 onder Hof ’s-Hertogenbosch 26 september 2005,
ECLI:NL:GHSHE:2005:AU6826.
112 Rutgers (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 186, aant. 6 meent dat een voorlopig getuigenverhoor
mogelijk is als partijen bindend advies zijn overeengekomen, vanwege de civielrechtelijke
context van het bindend advies, waarbij tussenkomst van de overheidsrechter niet geheel is
uitgesloten.
113 Op grond van art. 1041a Rv kunnen arbiters een partij toestaan om zich te wenden tot de
voorzieningenrechter met het verzoek een rechter-commissaris te benoemen teneinde een
onwillige getuige te doen horen. Hoewel het geven van deze toestemming een discretionaire
bevoegdheid van de arbiters is (vanwege het woord “kan”), zullen arbiters in beginsel deze
toestemming geven. Snijders (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 1041, aant. 2.
114 Ernste 2012, p. 243.
115 In dezelfde zin Ernste 2012, p. 242-243. Zij meent dat een partij onvoldoende belang bij een
voorlopig getuigenverhoor heeft als de bindend adviseurs zijn benoemd en de getuigen voornemens zijn een getuigenverklaring af te leggen. Zie ook R.M. van Opstal in zijn noot in JBPr 2006,
35 onder Hof ’s-Hertogenbosch 26 september 2005, ECLI:NL:GHSHE:2005:AU6826.
116 Hof ’s-Hertogenbosch 26 september 2005, ECLI:NL:GHSHE:2005:AU6826, JBPr 2006, 35,
m.nt. R.M. van Opstal.

131

nr. 140

5. Procedure

1 januari 2015 aanhangig gemaakte bindend-adviesprocedure geldt dat een voorlopig getuigenverhoor kan worden bevolen, tenzij een partij zich voor alle weren
beroept op de onbevoegdheid van de gewone rechter. In dat geval is de gewone
rechter alleen bevoegd als een voorlopig getuigenverhoor niet of niet tijdig in de
bindend-adviesprocedure kan worden verkregen (art. 1022b en c Rv).
Het hof ’s-Hertogenbosch besliste reeds in 1990 dat ten behoeve van een (toekomstig) bindend advies een voorlopig getuigenverhoor bij de gewone rechter kan
worden gehouden en dit oordeel werd in de hierboven genoemde uitspraak van
2005 herhaald.117 Het achtte dit in overeenstemming met het doel van het voorlopig
getuigenverhoor: partijen in de gelegenheid stellen de juistheid van hun stellingen
nader te toetsen en hun proceskansen beter te beoordelen. Het hof, dat zich
realiseerde dat de regeling van het voorlopig getuigenverhoor is ontworpen voor
een procedure bij een rechter, achtte het onaannemelijk, dat de wetgever het
voorlopig getuigenverhoor niet mogelijk wilde maken als partijen hun geschil laten
beslechten door bindend advies. Als redenen hiervoor werden aangevoerd dat een
dergelijk geschil niet wordt onttrokken aan het oordeel van de rechter en dat
getuigen niet of niet onder ede zouden kunnen worden gehoord, aangezien een
wettelijke verplichting daartoe niet bestaat.118
140

Procedure over de uitvoering van een bindend advies

Een geschil over de uitvoering van een bindend advies kan leiden tot een procedure
bij de overheidsrechter. In die procedure wordt niet het in het bindend advies
beslechte geschil overgedaan – dat behoorde immers tot de bevoegdheid van de
bindend adviseurs – maar wordt geoordeeld hoe het bindend advies ten uitvoer
moet worden gelegd. In het kader van die te voeren of gevoerde procedure voor de
gewone rechter kan een voorlopig getuigenverhoor worden toegestaan.119

117 Hof ’s-Hertogenbosch 16 maart 1990, ECLI:NL:GHSHE:1990:AD1054, NJ 1990, 620. In de uitspraak
van 2005 overwoog het hof dat het de opvatting van de rechtbank, dat de rechter in het geval van
een bindend-adviesprocedure terughoudend moet zijn bij de beoordeling van een verzoek tot
een voorlopig getuigenverhoor, niet deelde. Volgens het hof staan de arbitrage- en bindendadviesprocedure voor wat betreft de daaraan ten grondslag liggende feiten en omstandigheden
op één lijn met een civiele procedure (zie r.o. 4.6.3).
118 De omstandigheid dat partijen hadden afgesproken dat bewijs kon worden geleverd door
boekenonderzoek en een visitatie van de apotheek, stond volgens het hof niet in de weg aan
bewijslevering door getuigen, omdat het gebruik van andere dan de overeengekomen bewijsmiddelen niet was uitgesloten.
119 In dezelfde zin: Rb. Rotterdam 13 september 1989, ECLI:NL:RBROT:1989:AC3191, NJ 1990, 345.
Een gegeven bindend advies hield onder andere in dat S. een brief met bepaalde inhoud moest
produceren. S. ging hiertoe niet over omdat een partij bij het bindend advies weigerde S. te
verzoeken de brief af te geven. De andere partij verzocht vervolgens een voorlopig getuigenverhoor bij de rechtbank, met als doel S. te horen als getuige en het proces-verbaal van het verhoor
in de plaats te stellen van de brief die S. had moeten produceren. De rechtbank wees het verzoek
toe.
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Voorlopig getuigenverhoor en kort geding: een goede combinatie?

De voorzieningenrechter, die recht spreekt in kort geding, is een burgerlijke rechter.
Aangenomen wordt dat een voorlopig getuigenverhoor in het kader van een kort
geding mogelijk is, ook in hoger beroep.120
De rechtbank Amsterdam heeft de combinatie van het voorlopig getuigenverhoor en
het kort geding zelfs aangemoedigd in de vele kraakzaken in de jaren tachtig van de
vorige eeuw. Deze aanmoediging ging soms zo ver, dat expliciet werd overwogen dat
het niet gebruik maken van een voorlopig getuigenverhoor leidde tot afwijzing van
de vordering in kort geding vanwege onvoldoende bewijs of tot aanhouding van het
kort geding zodat een voorlopig getuigenverhoor kon worden verzocht en/of
gehouden.121 De Amsterdamse rechtbank zorgde er met een praktische, strakke
‘regeling’ voor dat binnen korte tijd zowel bewijs in een voorlopig getuigenverhoor
werd verzameld alsook het kort geding werd gehouden. De eiser kon tegelijk met het
vragen van een datum voor kort geding een verzoekschrift tot het houden van een
voorlopig getuigenverhoor indienen. Na toewijzing van het verzoek werden de
getuigen door een daartoe steeds beschikbaar gehouden rechter gehoord vóór de
behandeling in kort geding. Zo kreeg de rechter in kort geding de beschikking over
deugdelijk bewijsmateriaal. Deze wijze van procederen is in het ongerede geraakt,
omdat het in de praktijk niet mogelijk bleek op een voldoende korte termijn een
voorlopig getuigenverhoor te bevelen en te houden.
Ook de Haarlemse president kwam tot een creatieve ‘samenwerking’ tussen voorlopig getuigenverhoor en kort geding. In kort geding werd een geldvordering

120 Hof Amsterdam 11 augustus 1988, ECLI:NL:GHAMS:1988:AC2087, NJ 1989, 192; Hof Amsterdam
29 januari 1998, ECLI:NL:GHAMS:1998:AH7534, KG 1998, 134; Hof Amsterdam 27 april 2010,
ECLI:NL:GHAMS:2010:BN4099. In een recente ontruimingszaak overwoog de voorzieningenrechter dat een ontruiming in kort geding kan worden bevolen als de aan de gestelde overlast ten
grondslag liggende feiten komen vast te staan. Dit vaststellen van de feiten zou volgens de
voorzieningenrechter in een voorlopig getuigenverhoor kunnen gebeuren. Rb. Alkmaar (vzr)
12 april 2007, ECLI:NL:RBALK:2007:BA2718. Zie ook de in de volgende noot genoemde jurisprudentie; Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2012/252; Rutgers
(Burgerlijke Rechtsvordering), art. 186, aant. 6; Tjong Tjin Tai (Burgerlijke Rechtsvordering),
art. 254, aant. 19.2. Terughoudender is Hof ’s-Gravenhage 25 mei 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:
BM5713. Het hof nam als uitgangspunt dat het kort geding zich in het algemeen niet leent voor het
horen van getuigen en dat toewijzing van een voorlopig getuigenverhoor dit uitgangspunt in het
algemeen doorkruist. In hof ’s-Gravenhage 30 oktober 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY0521 besliste het hof dat de aard van de kortgedingprocedure (zeker in hoger beroep) zich in de regel
verzet tegen de toewijzing van een voorlopig getuigenverhoor tijdens die procedure.
121 Bijvoorbeeld Rb. Amsterdam (pres.) 31 juli 1980, ECLI:NL:RBAMS:1980:AC6962, NJ 1980, 422; Rb.
Amsterdam (pres.) 5 februari 1981, ECLI:NL:RBAMS:1981:AB9008, NJ 1981, 147; Rb. Amsterdam
(pres.) 19 mei 1982, ECLI:NL:RBAMS:1982:AG9668, KG 1982, 94; Rb. Amsterdam (pres.) 27 mei
1982, ECLI:NL:RBAMS:1982:AG9669, KG 1982, 95; Rb. Amsterdam (pres.) 12 februari 1998, ECLI:
NL:RBAMS:1998:AI9658, Prg. 1998, 4923.
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ingesteld. Er bestond twijfel over de aannemelijkheid van deze vordering, maar
vanwege de passieve en vertragende houding van de gedaagde wees de president de
vordering desalniettemin niet af. Hij overwoog dat de gedaagde zijn verweer zou
moeten waarmaken en wees de vordering van de eiser onder voorbehoud toe. Als de
gedaagde binnen vier weken een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor indiende, zou de eiser geen rechten meer kunnen ontlenen aan de
veroordeling.122
Een voorlopig getuigenverhoor gevolgd door een procedure in kort geding lijkt een
uitstekende combinatie. Vanwege de spoedeisendheid in kort geding komt het vaak
niet tot getuigenverhoren,123 terwijl de eiser zijn vordering zonder getuigenverklaringen soms moeilijk aannemelijk kan maken. Deze patstelling kan worden doorbroken als de eiser eerst in een voorlopig getuigenverhoor getuigen doet horen en
daarna een procedure in kort geding aanhangig maakt. De vraag die zich opwerpt, is
of hét kenmerk van het kort geding, de spoedeisendheid, beperkingen oplegt aan de
mogelijkheid om een voorlopig getuigenverhoor te bevelen.
142

(Verlies van) spoedeisend belang

Een eiser in kort geding moet een spoedeisend belang124 bij de gevraagde voorziening hebben. Er is geen algemene termijn te geven, waarna een eiser spoedeisend
belang ontbeert; of een eiser een spoedeisend belang heeft is afhankelijk van een
belangenafweging.125 De rechter beslist ex nunc; criterium is of op het moment
van het nemen van de beslissing een spoedeisend belang bestaat. Dit houdt in dat
een eiser zijn spoedeisend belang kan kwijtraken. Een eiser die in eerste aanleg nog
een spoedeisend belang had, kan in hoger beroep niet-ontvankelijk worden verklaard omdat de zaak niet langer spoedeisend is.126 Een eiser die eerst een voorlopig
getuigenverhoor houdt alvorens een kort geding te beginnen, loopt hetzelfde risico,
namelijk dat hij het spoedeisend belang dat hij ten tijde van het aanvragen van het
voorlopig getuigenverhoor had, is kwijtgeraakt op het moment waarop de voorzieningenrechter zijn beslissing neemt. De eiser raakt zijn spoedeisend belang niet
kwijt als gevolg van het houden van een voorlopig getuigenverhoor, maar omdat op
122 Rb. Haarlem (pres.) 8 november 1996, ECLI:NL:RBHAA:1996:AH5749, KG 1996, 372.
123 Hoewel het bewijsrecht niet geldt in kort geding (vaste rechtspraak, zie o.a. HR 31 januari 1975,
ECLI:NL:HR:1975:AB6514, NJ 1976, 146 (Schulte van Zegwaart/Verheij)) kan de voorzieningenrechter een getuigenverhoor bevelen. Personen kunnen ook worden meegenomen naar de zitting en
als getuige (onder ede) of informant (onbeëdigd) door de voorzieningenrechter worden gehoord.
Tjong Tjin Tai (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 254, aant. 15; Wieten 2014, nr. 5.13.2.
124 Het criterium ‘spoedeisend belang’ wordt gebruikt om de toegang tot de voorzieningenrechter te
verzekeren. De voorzieningenrechter is alleen bevoegd als in de dagvaarding is gesteld of daaruit
blijkt dat de eiser een spoedeisend belang heeft dan wel dat uit de aard van de zaak de
spoedeisendheid voortvloeit (HR 23 januari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2553, NJ 2000, 544
(Kruidvat/Lancôme)). Het criterium is echter ook van belang bij de toewijzing van de vordering.
125 HR 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4553, NJ 2003, 78, m.nt. P.A. Stein (Gemeente
Groningen/Reilman). Zie verder Tjong Tjin Tai (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 254, aant. 3.
126 HR 30 juni 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA6341, NJ 2001, 389, m.nt. H.J. Snijders; Tjong Tjin Tai
(Burgerlijke Rechtsvordering), art. 254, aant 3.
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het moment waarop de voorzieningenrechter beslist blijkbaar de hoofdzaak kan
worden afgewacht. In een dergelijk geval is het voorlopig getuigenverhoor niet
zinloos geweest. Het kan niet ten behoeve van de kortgedingprocedure worden
gebruikt, maar wel van de hoofdzaak.
Hoe meer tijdsverloop tussen het indienen van het verzoek tot het doen houden van
een voorlopig getuigenverhoor en de beslissing in kort geding, hoe groter de kans
dat zich omstandigheden voordoen waardoor de toekomstig eiser in kort geding zijn
spoedeisend belang verliest.127 Eén van de doelen van het voorlopig getuigenverhoor is het snel128 vaststellen van de feitelijke grondslag van een geschil. Het zou dus
zonder problemen moeten kunnen: snel een voorlopig getuigenverhoor en direct
daarna een kort geding. De rechterlijke organisatie behoort zo te zijn ingericht, dat
zo nodig snel (“onverwijld”) een voorlopig getuigenverhoor kan worden gehouden,
zodat het spoedeisend belang van de eiser die het getuigenbewijs in het kader van
een kort gedingprocedure wil verzamelen, (vrijwel) niet in gevaar komt. Het valt
daarom – hoe begrijpelijk ook – te betreuren dat de Amsterdamse regeling niet meer
bestaat.
143

Voorlopig getuigenverhoor tijdens een aanhangig kort geding

Ter voorkoming van het risico van verlies van spoedeisend belang kan eerst een kort
geding aanhangig worden gemaakt om vervolgens een voorlopig getuigenverhoor te
verzoeken.
Enerzijds leidt deze weg niet altijd tot het gewenste resultaat. Het hof Amsterdam
nam in een drietal beschikkingen als uitgangspunt bij de beoordeling van een
verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor, dat terughoudendheid moet worden
betracht bij de toewijzing daarvan in verband met het spoedeisende karakter van het
kort geding.129 Een belangrijke rol speelde het stadium van de hoofdzaak (in de drie
genoemde zaken een kortgedingprocedure in hoger beroep). Naar mijn mening is
het uitgangspunt van het hof verkeerd; het algemene uitgangspunt, inhoudende dat
een voorlopig getuigenverhoor in beginsel moet worden toegewezen, dient ook te
gelden in hoger beroep. Dat neemt niet weg, dat een verzoek tot een voorlopig
getuigenverhoor tijdens hoger beroep in kort geding vanwege het stadium van de
hoofdzaak vaak zal stranden vanwege onvoldoende belang of strijd met de goede
procesorde (zie par. 7.5.3 en par. 9.5.2). Ook in kort geding dient naar mijn mening
onvoldoende belang bij een voorlopig getuigenverhoor te worden aangenomen als
de laatste proceshandeling in de hoofdzaak wordt verricht ongeveer gelijktijdig met
127 Rutgers (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 186, aant. 6.
128 Dit blijkt uit de term “onverwijld” in art. 186 lid 1 Rv en ook uit het uitsluiten van een hogere
voorziening in art. 188 lid 2 Rv. Zie ook HR 25 maart 1988, ECLI:NL:HR:1988:AC2367, NJ 1989, 3,
m.nt. W.H. Heemskerk (Staat/ABN) waarin de Hoge Raad overwoog dat een beschikking op een
verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor een spoedeisend karakter heeft.
129 Hof Amsterdam 11 augustus 1988, ECLI:NL:GHAMS:1988:AC2087, NJ 1989, 192; Hof Amsterdam
29 januari 1998, ECLI:NL:GHAMS:1998:AH7534, KG 1998, 134; Hof Amsterdam 27 april 2010,
ECLI:NL:GHAMS:2010:BN4099.
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de beslissing op het verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor of als de hoofdzaak
voor het doen van een uitspraak staat als op het verzoek wordt beslist. Dit was het
geval in de uitspraak van 1998: het pleidooi in kort geding stond een week na de
beslissing over het voorlopig getuigenverhoor geagendeerd. Zelfs met een nader
uitstel zouden de getuigen niet op tijd gehoord worden.130 Als op het verzoek wordt
beslist op enig moment vóór de laatste proceshandeling, dan speelt het stadium
waarin de hoofdzaak verkeert een rol in de belangenafweging van strijd met de
goede procesorde.
Een onjuiste beslissing nam het hof ’s-Gravenhage.131 Het hof oordeelde dat de aard
van het kort geding zich in beginsel verzet tegen het houden van een voorlopig
getuigenverhoor. Tot dit oordeel kwam het hof niet alleen vanwege de spoedeisendheid van de zaak, maar ook omdat het kort geding niet is gericht op een definitieve
beslechting van de rechtsstrijd terwijl de verzoeker had aangegeven definitieve
opheldering van de feiten te wensen met het voorlopig getuigenverhoor. Dit laatste
argument is naar mijn mening hoe dan ook verkeerd. Dat in kort geding alleen een
voorlopig oordeel wordt gegeven, impliceert niet dat geen middelen mogen worden
ingezet om de juiste (“definitieve”) en volledige feiten vast te stellen. Integendeel
lijkt mij. Hoe meer de voorzieningenrechter zijn oordeel baseert op de juiste en
volledige feiten, hoe minder aanleiding partijen zullen hebben om van de beslissing
in kort geding in hoger beroep te gaan of na het kort geding een bodemprocedure te
beginnen.
Anderzijds kan ook de toewijsbaarheid van de vordering in kort geding gevaar lopen.
In een spoedprocedure bij de kantonrechter, waarin bijna vijf maanden na ontslag
wedertewerkstelling werd gevorderd, was kort voor de mondelinge behandeling een
verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor ingediend.132 De kantonrechter wees de vordering tot wedertewerkstelling af, omdat inmiddels een
datum voor voorlopig getuigenverhoor was bepaald. Daarom zou binnen korte tijd
een gefundeerd oordeel gegeven kunnen worden over de nietigheid van het ontslag.
Onder die omstandigheden oordeelde de kantonrechter het belang van gedaagde bij
geen voorziening groter dan het belang van eiser bij de gevraagde voorziening.
144

Een partij in kort geding is getuige in het voorlopig getuigenverhoor

Het hof Amsterdam wees in 1988 een verzoek tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor in het kader van een kort geding af, waarbij een belangrijke
overweging was dat een partij als getuige moest worden gehoord.133 Volgens het
hof had een partij tijdens een procedure in kort geding genoeg mogelijkheden zijn
130 Hof Amsterdam 29 januari 1998, ECLI:NL:GHAMS:1998:AH7534, KG 1998, 134.
131 Hof ’s-Gravenhage 30 oktober 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY0521.
132 Ktg. Rotterdam 25 augustus 1992, ECLI:NL:KTGROT:1992:AH3971, KG 1993, 11. De kantonrechter
meende, ondanks het feit dat de eiser pas vijf maanden na zijn ontslag een vordering tot
wedertewerkstelling had ingesteld, dat sprake was van een spoedeisend belang, omdat de eiser al
geruime tijd geen werk had en zijn inkomen drastisch was teruggelopen.
133 Hof Amsterdam 11 augustus 1988, ECLI:NL:GHAMS:1988:AC2087, NJ 1989, 192.
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standpunt naar voren te brengen en was een voorlopig getuigenverhoor niet nodig.
Ik vind dit geen sterk argument, aangezien dit voor iedere procedure geldt en de
wetgever het horen van een (toekomstige) partij als getuige in een voorlopig
getuigenverhoor niet heeft uitgesloten.134 De prognose over de verklaring van de
partij-getuige kan wel een rol spelen in een belangenafweging (zie par. 8.5.5).
5.2.3.7

Renvooiprocedure

145

Regeling; voorwaarden

Als tijdens een verificatievergadering in faillissement een vordering wordt betwist
en het de rechter-commissaris niet lukt de twistende partijen te verenigen, wordt in
een renvooiprocedure beslist of de vordering al dan niet moet worden erkend.
Hiertoe verwijst de rechter-commissaris de betwister en de betwiste schuldeiser
naar een terechtzitting van de rechtbank (art. 122 lid 1 Fw).135 Op de renvooiprocedure zijn in beginsel de regels voor de dagvaardingsprocedure van toepassing.
Een renvooiprocedure moet als een gewone dagvaardingsprocedure worden beschouwd, waarin partijen belang kunnen hebben bij bijvoorbeeld het vooraf inschatten van hun kansen de procedure te winnen of te verliezen.136 Er lijkt mij
daarom geen reden een voorlopig getuigenverhoor te weigeren als de toekomstige of
hangende procedure een renvooiprocedure in een faillissement is.137 Wel geldt dat
de ten bewijs aangeboden feiten betwist moeten zijn (art. 189 jo. 166 lid 1 Rv). Dit
impliceert dat de verzoekende schuldeiser zijn vordering moet hebben ingediend bij
de curator, dat de vordering door de curator is betwist en dat de curator de
betwisting heeft meegedeeld aan de schuldeiser.138
5.2.3.8

Deelgeschilprocedure

146

Regeling; doel

De deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade is geregeld in art. 1019w1019cc Rv.139 Het doel van deze procedure is te komen tot een vereenvoudigde en
vlottere afhandeling van personenschadeclaims. Een deelgeschilprocedure kan wor-

134 De getuige moet wel als partij-getuige worden behandeld (art. 193 Rv), zie nr. 209 en 211.
135 Verwijzing is niet nodig als al een geding aanhangig is. Als op het moment van faillietverklaring
een procedure in de zin van art. 29 Fw aanhangig is, wordt de procedure geschorst. Deze
procedure kan worden voortgezet bij betwisting van de vordering; verwijzing is niet nodig. Rb.
’s-Hertogenbosch 30 maart 2011, ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ1541; Smelt (Faillissementswet), art. 29,
aant. 7. Voor deze (gewone) dagvaardingsprocedure geldt hetzelfde als voor de renvooiprocedure.
136 Hof ’s-Gravenhage 9 maart 1984, ECLI:NL:GHSGR:1984:AC0782, NJ 1985, 570.
137 Zie ook Rutgers (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 186 Rv, aant. 6.
138 Rb. Roermond 28 maart 1983, ECLI:NL:RBROE:1983:AC7930, NJ 1983, 770.
139 De regeling van de deelgeschilprocedure is in 2010 in de wet opgenomen na een suggestie van De
Groot voor deze nieuwe voorziening, zie G. de Groot, ‘Naar een buitengerechtelijk beroep op de
rechter in deelgeschillen?’, TvP 2005-4, p. 122-127. Zie voor meer informatie over de deelgeschil-

137

nr. 147

5. Procedure

den gevoerd over een (breek)punt dat partijen verdeeld houdt en de buitengerechtelijke afwikkeling frustreert. Partijen kunnen zich tot de rechter wenden met het
verzoek een beslissing te nemen over alleen het betreffende punt, waarna zij hun
buitengerechtelijke traject kunnen vervolgen.140
De rechter moet steeds eerst toetsen of de in het deelgeschil verzochte beslissing
voldoende kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst
(art. 1019z Rv).141 De investering in tijd, geld en moeite moet worden afgewogen
tegen het belang van de vordering en de bijdrage die een beslissing aan een
vaststellingsovereenkomst kan leveren.142 De rechter gaat na deze ‘kosten/baten’analyse143 over tot een inhoudelijke behandeling. De inhoudelijke beschikking die
daarop volgt heeft de status van een eindbeslissing als de rechter in de deelgeschilprocedure uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft beslist op een geschilpunt (art. 1019cc lid 1 Rv). 144 Volgens de minister vormt de deelgeschilprocedure
“als het ware een naar voren gehaald onderdeel van de bodemprocedure”.145 Tegen
de beschikking in een deelgeschilprocedure staat geen hogere voorziening open
(art. 1019bb Rv);146 beroep kan wel worden insteld in de bodemprocedure, op de
wijze die voor de bodemprocedure geldt147 (art. 1019cc lid 3 Rv).148
147

Bewijs tijdens de deelgeschilprocedure

Hierboven is reeds opgemerkt dat de rechter op grond van art. 1019z Rv een ‘kosten/
baten’-analyse moet maken. Hoewel in een deelgeschilprocedure bewijsverrichtingen wel mogelijk zijn, zal in het algemeen het horen van getuigen een vlotte en
goedkope afhandeling van de deelgeschilprocedure in de weg staan.149 Hoveling

procedure: Klaassen 2010, p. 38-45; De Groot 2011, p. 41-49. De deelgeschilprocedure wordt thans
geëvalueerd (volgens de website van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum is
het onderzoek naar de “Doeltreffendheid en effecten van de Wet deelgeschilprocedure voor letselen overlijdensschade” (projectnummer 2420) afgerond, zie www.wodc.nl).
140 Kamerstukken II 2007-08, 31 518, nr. 3, p. 2 (MvT); Klaassen 2010, p. 38.
141 De deelgeschilrechters zijn steeds strenger geworden bij de toetsing van art. 1019z Rv, zie
Huijsmans/Vermeulen 2014, p. 25.
142 Kamerstukken II 2007-08, 31 518, nr. 3, p. 18 (MvT).
143 Klaassen 2010, p. 38.
144 Dit geldt alleen voor een oordeel van de rechter (doorgaans een verklaring voor recht); in geval
van een veroordeling geldt art. 1019cc lid 2. Aan een veroordeling komt volgens dat artikellid in
de hoofdzaak geen verdergaande betekenis toe dan aan een veroordeling in een kortgedingvonnis. Kamerstukken II 2007-08, 31 518, nr. 3, p. 20-21 (MvT); Klaassen 2010, p. 42-43.
145 Kamerstukken II 2007-08, 31 518, nr. 3, p. 20 (MvT).
146 Behoudens het bestaan van een appeldoorbrekingsgrond (zie par. 5.8.2), HR 18 april 2014, ECLI:
NL:HR:2014:943, RAV 2014, 68 (Schijf/Laclé).
147 Hof Arnhem-Leeuwarden 12 augustus 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:6362.
148 Zie hierover Klaassen 2010, p. 42-43.
149 Kamerstukken II 2007-08, 31 518, nr. 3, p. 7 (MvT). Zie ook Klaassen 2010, p. 45 en het verslag van
Huijsmans/Vermeulen 2014, p. 26, waaruit blijkt dat de meerderheid van de deelnemers aan de
vergadering meent dat getuigen niet tijdens de deelgeschilprocedure dienen te worden gehoord
vanwege het vertragende effect op de deelgeschilprocedure.
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stelt vast dat in 13% van de deelgeschillen in de periode van juli 2010 tot en met
januari 2014 nadere bewijslevering nodig was en dat de rechter inderdaad terughoudend bleek met het in die zaken toelaten van bewijslevering.150 De verzoeker in
een deelgeschilprocedure doet er daarom verstandig aan het (getuigen)bewijs van
de in de deelgeschilprocedure relevante feiten bijeen te brengen alvorens een
deelgeschilprocedure te beginnen.
Als een deelgeschilprocedure aanhangig is gemaakt en nog geheel geen voorlopig
getuigenverhoor is verzocht, ligt afwijzing van de deelgeschilprocedure in de rede
als getuigenverklaringen noodzakelijk zijn voor de beslissing in de deelgeschilprocedure. In een enkel geval komt de rechter de verzoeker echter tegemoet. In een
zaak waarin het noodzakelijk was de toedracht van de val van de verzoekster tegen
een paaltje te bewijzen, hield de rechtbank de deelgeschilprocedure aan.151 Nadat de
getuigen (verzoekster en haar echtgenoot) waren gehoord, gaf de rechtbank een
beslissing in de deelgeschilprocedure. De oplossing van de rechtbank verdient
navolging in feitelijk en juridisch simpele zaken waarin het horen van (een) enkele
getuige(n) kan leiden tot een beslissing in het deelgeschil.
148

Voorlopig getuigenverhoor voorafgaand aan een deelgeschilprocedure:
een goede combinatie

Voorafgaand aan en in het kader van de deelgeschilprocedure kan een voorlopig
getuigenverhoor worden verzocht zodat tijdens de deelgeschilprocedure relevante
getuigenverklaringen voorhanden zijn.152 De deelgeschilprocedure wordt beschouwd als een stukje naar voren gehaalde bodemprocedure, waarin de rechter
oordelen kan geven die in een eventuele, later volgende bodemprocedure over het
gehele (verdere) geschil als eindbeslissingen dienen te worden beschouwd. Aangezien een voorlopig getuigenverhoor in het kader van de civiele bodemprocedure
waarin schadevergoeding vanwege letsel- en overlijdensschade wordt gevorderd
kan worden bevolen, is een voorlopig getuigenverhoor in het kader van een
onderdeel van die bodemprocedure ook mogelijk. Indien het voorlopig getuigenverhoor enkel wordt verzocht ten behoeve van de deelgeschilprocedure, dienen de te
bewijzen feiten wel enkel relevant te zijn voor de deelgeschilprocedure.

150 Hoveling 2014, p. 48 en 50; zie bijvoorbeeld ook Rb. Haarlem 12 mei 2011, ECLI:NL:RBHAA:2011:
BQ4765; Rb. Arnhem 2 januari 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:3824; Rb. Rotterdam 8 februari 2012,
ECLI:NL:RBROT:2012:BV3328; Rb. Den Haag 1 mei 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:7010. Een voorbeeld waarin de rechter wel overging tot het horen van getuigen in de deelgeschilprocedure is Rb.
Gelderland 15 juli 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:3764. In die zaak waren de te bewijzen feiten
beperkt van omvang en niet complex, terwijl het (financiële) belang van de zaak groot was. De
rechtbank achtte bij haar oordeel dat nadere bewijsvoering noodzakelijk was ook van belang dat
schriftelijke verklaringen “met enige terughoudendheid dienen te worden beoordeeld”.
151 Rb. Noord-Nederland 18 maart 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ7237.
152 Volgens de minister kan een verzoek tot een beslissing in een deelgeschilprocedure niet worden
opgevat als een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor te bevelen, omdat een deelgeschilprocedure niet voorlopig is en het aan de rechter is om te beoordelen of het wenselijk is in de
deelgeschilprocedure getuigen te horen. Kamerstukken I 2009-10, 31 518, C, p. 5-6 (MvA).
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In de praktijk wordt in veel gevallen al een voorlopig getuigenverhoor gehouden
voordat een deelgeschilprocedure aanhangig wordt gemaakt (in het kader van de
potentiële bodemprocedure dan wel de deelgeschilprocedure).153 Immers, voor het
voeren van schikkingsonderhandelingen is een goed beeld van de feiten onmisbaar
en het horen van getuigen is daarom vaak nodig voor een efficiënt verloop van de
schikkingsonderhandelingen. Eerst een voorlopig getuigenverhoor afronden en
daarna beginnen met een deelgeschilprocedure is de route die aanbeveling verdient
en voor partijen het minste risico betekent nu de rechter partijen in de deelgeschilprocedure doorgaans niet tot (uitvoerige) bewijslevering in staat zal stellen.
Uit een groot aantal zaken blijkt de waarde van een voorlopig getuigenverhoor
voorafgaand aan een deelgeschilprocedure; de rechtbank kon in deze zaken een
oordeel geven over het deelgeschil, (onder andere) omdat getuigen in een voorlopig
getuigenverhoor een verklaring hadden afgelegd.154 Zo sprak de rechtbank in een
van deze zaken155 de verwachting uit dat vervolgstappen in de schikkingsonderhandelingen konden worden gezet na een inhoudelijke beslissing over de aansprakelijkheid en nam zij daarbij in aanmerking “dat de feitelijke toedracht van het
ongeval aan de orde is geweest in het kader van de voorlopige getuigenverhoren en
dat de fase van bewijslevering op dat punt is afgerond”. Hetzelfde gold in een andere
letselschadezaak, waarin de rechtbank tevens overwoog dat alle partijen aanwezig of
vertegenwoordigd waren geweest tijdens het voorlopig getuigenverhoor en de
verklaringen daarom dezelfde bewijskracht hadden als wanneer ze waren afgelegd
tijdens een getuigenverhoor in de bodemprocedure (zie par. 5.14).156 Uit deze zaken
blijkt dat het voorlopig getuigenverhoor bijdraagt aan het succes (zie hieronder) van
de deelgeschilprocedure; zonder (voorafgaand) voorlopig getuigenverhoor zou de
rechter in de deelgeschilprocedure meer ‘nee’ moeten verkopen.157
De rechter zal, ook na een voorlopig getuigenverhoor, in ieder deelgeschil afzonderlijk moeten beoordelen of nader feitenonderzoek nodig is. Daarbij is bijvoorbeeld
van belang of partijen nog andere bewijsmiddelen kunnen aanwenden, of alle
getuigen zijn gehoord, of (de vertegenwoordigers van) partijen aanwezig zijn ge-

153 Zie behalve de in deze paragraaf genoemde uitspraken ook: Rb. Oost-Brabant 12 februari 2014,
ECLI:NL:RBOBR:2014:719.
154 Zie voor een aantal voorbeelden: Rb. Rotterdam 23 maart 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BP8827; Rb.
Arnhem 14 november 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BU6757; Rb. Den Haag 21 mei 2013, ECLI:NL:
RBDHA:2013:CA2447; Rb. Gelderland 3 juni 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:4727; Rb. Midden-Nederland 31 juli 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:3728; Rb. Amsterdam 27 november 2013, ECLI:NL:
RBAMS:2013:8227; Rb. Oost-Brabant 5 maart 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:721.
155 Rb. Oost-Brabant 5 maart 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:721.
156 Rb. Rotterdam 22 februari 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BV6621. Zie bijvoorbeeld ook Rb. Rotterdam 20 juni 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BW8748; Rb. Oost-Brabant 5 maart 2014, ECLI:NL:
RBOBR:2014:721.
157 E. Pans geeft in zijn noot in TvP 2014-3, p. 89 onder HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:943 (Schijf/
Laclé) aan dat in ongeveer vier jaar 500 deelgeschillen zijn gevoerd en in de literatuur de
deelgeschilprocedure als succes wordt beschouwd.

140

5.2.3.8 Deelgeschilprocedure

nr. 150

weest bij de getuigenverhoren, of de verweerder in het voorlopig getuigenverhoor
gebruik heeft gemaakt van zijn recht op contra-enquête en, zo nee, waarom niet.158
149

Deelgeschilprocedure tijdens een aanhangig voorlopig getuigenverhoor

Het hangt van de omstandigheden af wat de rechter doet met de deelgeschilprocedure (aanhouden of afwijzen op grond van art. 1019z Rv) als een voorlopig getuigenverhoorprocedure reeds aanhangig is als een deelgeschilprocedure aanhangig
wordt gemaakt en de getuigenverklaringen noodzakelijk zijn voor een inhoudelijke
beoordeling van het deelgeschil. De rechtbank Arnhem hield de beslissing in een
deelgeschilprocedure aan in afwachting van de sluiting van een voorlopig getuigenverhoor.159 De beslissing van het deelgeschil vereiste het houden van getuigenverhoren en normaliter leidt de ‘kosten/baten’-afweging dan al snel tot afwijzing van
het verzoek in de deelgeschilprocedure. Door de aanhangigheid van de voorlopig
getuigenverhoorprocedure pakte de beslissing anders uit. Relevante omstandigheden daarbij waren: de getuigen werden gehoord in een afzonderlijke procedure
waardoor de deelgeschilprocedure zelf niet werd belast, het voorlopig getuigenverhoor zag op in de deelgeschilprocedure relevante feiten, het vergaande stadium
waarin het voorlopig getuigenverhoor verkeerde (de aangedragen getuigen waren
gehoord en de zaak stond voor uitlating van de verweerder over de voortzetting van
het voorlopig getuigenverhoor) en de verwachting dat de afronding van het
voorlopig getuigenverhoor niet lang op zich zou laten wachten. Naar mijn mening
ligt aanhouding van de deelgeschilprocedure al snel in de rede als een voorlopig
getuigenverhoor aanhangig is. Als het voorlopig getuigenverhoor wordt afgewezen,
zal de behandeling van de deelgeschilprocedure (als partijen al aandringen op
voortzetting daarvan) niet al te veel om het lijf hoeven hebben. Als het voorlopig
getuigenverhoor wordt toegewezen, gaat inderdaad enige tijd verloren in de deelgeschilprocedure. Extra kosten in de deelgeschilprocedure brengt het voorlopig
getuigenverhoor echter niet met zich. En wat is het alternatief in de situatie waarin
de schikkingsonderhandelingen zijn gestagneerd en alleen een oordeel van de
rechter in de deelgeschilprocedure, ook al komt dat met enige vertraging, de
schikkingsonderhandelingen weer vlot kan trekken? De deelgeschilprocedure aanhouden is een betere keuze dan het verzoek in de deelgeschilprocedure afwijzen,
met als gevolg een nieuwe deelgeschilprocedure of een bodemprocedure.
150

Preventieve werking deelgeschilprocedure; uitbreiding
deelgeschilprocedure

De deelgeschilprocedure lijkt een succes.160 Volgens een al wat oudere quick scan
van Van & Akkermans blijkt het succes met name ook uit het aantal zaken waarin

158 Rb. Rotterdam 22 februari 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BV6621. In casu was tijdens de mondelinge
behandeling van het deelgeschil gebleken dat de verweerder geen getuigen voorhanden had.
159 Rb. Arnhem 10 augustus 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:4222.
160 Klaassen 2012, p. 78-79; Huijsmans/Vermeulen 2014, p. 24; E. Pans in zijn noot in TvP 2014-3,
p. 89 onder HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:943 (Schijf/Laclé).
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het niet tot een deelgeschilprocedure komt, omdat een preventieve werking
uitgaat van de deelgeschilprocedure. Het enkele bestaan van de deelgeschilprocedure
beïnvloedt de onderhandelingen positief waardoor het niet tot indiening van een
deelgeschilverzoek komt dan wel een ingediend deelgeschilverzoek wordt ingetrokken.161
Klaassen meent dat in overweging moet worden genomen de deelgeschilprocedure
breder in te zetten, omdat met deze procedure de minnelijke en snellere afwikkeling
van personenschadeclaims wordt beoogd en de met de deelgeschilprocedure opgedane ervaringen positief zijn.162 Aangezien een voorlopig getuigenverhoor en daarna
een deelgeschilprocedure een goede combinatie blijkt in letsel- en overlijdensschadezaken, is het bijvoorbeeld het onderzoeken waard of niet standaard na een
voorlopig getuigenverhoor een deelgeschilprocedure mogelijk moet zijn (zie hierover verder hoofdstuk 11).
5.2.3.9

Tenuitvoerlegging van een buitenlandse uitspraak

151

Niet in Nederland erkende buitenlandse uitspraak

Uitspraken van buitenlandse rechters kunnen niet in Nederland ten uitvoer
worden gelegd als Nederland de uitspraken uit het betreffende buitenland niet
erkent. De Nederlandse rechter zal het geding opnieuw, volledig en zelfstandig
moeten behandelen (art. 431 lid 1 en 2 Rv). De rechter is daarbij bevoegd om,
binnen de grenzen van de beginselen van openbare orde, te bepalen of gezag moet
worden toegekend aan een uitspraak van een buitenlandse rechter. Uitgangspunt
daarbij is dat de rechter marginaler zal toetsen naarmate de buitenlandse uitspraak meer voldoet aan de maatstaven van commuun internationaal privaatrecht.
Aangezien de Nederlandse rechter de hoofdzaak in beginsel opnieuw behandelt,
kan een voorlopig getuigenverhoor in het kader daarvan worden bevolen. Bij de
toepassing van de afwijzingsgronden kan rekening worden gehouden met de
verwachte mate van toetsing; als een zeer marginale toetsing in de rede ligt, is
minder ruimte voor toewijzing van een voorlopig getuigenverhoor dan wanneer
waarschijnlijk is dat de rechter volledig(er) zal toetsen. Een verwachte uiterst
marginale toetsing kan leiden tot onvoldoende belang van de verzoeker, omdat
aan de vordering in de hoofdzaak al een einde is gemaakt door het oordeel van de
buitenlandse rechter (vgl. par. 7.5.2.4). In minder duidelijke gevallen kan uit een
belangenafweging volgen dat de verzoeker misbruik maakt van zijn bevoegdheid
(vgl. par. 8.5.3).

161 Van/Akkermans 2011, p. 86.
162 Klaassen 2012, p. 78-79.
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In Nederland erkende buitenlandse uitspraak; EEX-Vo (Ibis)

Indien een buitenlandse uitspraak in Nederland wordt erkend,163 dient voor de
tenuitvoerlegging van de uitspraak verlof te worden gevraagd aan de Nederlandse
rechter. In dat geval vindt geen inhoudelijke toetsing van de hoofdzaak plaats.
De art. 32 e.v. EEX-Vo gelden voor het verkrijgen van verlof tot tenuitvoerlegging als
de EEX-Vo van toepassing is.164 Deze artikelen bepalen dat iedere uit een andere
lidstaat afkomstige rechterlijke beslissing in Nederland automatisch moet worden
erkend en ten uitvoer moet kunnen worden gelegd, tenzij een succesvol beroep op
een weigeringsgrond kan worden gedaan.165 De regeling in de EEX-Vo is gericht op
een doeltreffende en snelle erkenning en tenuitvoerlegging van in een lidstaat
gegeven beslissingen. Zo toetst de rechter aan wie het verlof tot tenuitvoerlegging
is gevraagd, enkel of aan bepaalde formaliteiten is voldaan en wordt de partij tegen
wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd niet gehoord (art. 41 EEX-Vo). Het voorgaande heeft tot gevolg dat de voorzieningenrechter “vrijwel nooit het verzoek om
tenuitvoerlegging zal afwijzen”.166 Pas na het instellen van een rechtsmiddel komen
de gronden voor weigering van het verlof, genoemd in art. 34 en 35 EEX-Vo, aan de
orde (art. 45 EEX-Vo). De rechter mag alleen toetsen binnen de door art. 34 en 35
EEX-Vo getrokken grenzen; bij de beoordeling mag de rechter niet overgaan tot een
onderzoek naar de juistheid van de beslissing van de buitenlandse rechter.167 Dit
laatste impliceert dat de rechter ook moet uitgaan van de door de buitenlandse
rechter vastgestelde feiten. Hoewel een voorlopig getuigenverhoor in het kader van
de verlofprocedure naar mijn mening in theorie mogelijk is, is een geval waarin
nieuwe – niet door de buitenlandse rechter vastgestelde – feiten moeten worden
vastgesteld in het kader van de beoordeling van de weigeringsgronden moeilijk
voorstelbaar. Voor bijvoorbeeld het antwoord op de vraag of een beslissing onverenigbaar is met een tussen dezelfde partijen in de aangezochte lidstaat gegeven
beslissing (art. 34 onder 3 EEX-Vo), zijn getuigenverklaringen niet nodig.
Op 10 januari 2015 wordt het exequatur in de EEX-Vo afgeschaft.168 Een door een
rechter van een andere lidstaat gegeven beslissing moet dan in Nederland op
163 HR 14 november 1924, NJ 1925, p. 91 (Bontmantel); Gieske 2014 (T&C Rv), art. 431, aant. 2; Van
Mierlo (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 431, aant. 4.
164 Art. 985-991 Rv gelden niet (art. 2 lid 1 Uitvoeringswet EG-Executieverordening).
165 Volgens art. 33 lid 1 EEX-Vo worden in een lidstaat gegeven beslissingen in de overige lidstaten
erkend, tenzij beroep op een weigeringsgrond kan worden gedaan (art. 34 en 35 EEX-Vo). In
Nederland kunnen deze beslissingen op verzoek van iedere belanghebbende partij, in te dienen
bij de voorzieningenrechter, uitvoerbaar verklaard worden (art. 38 en 39, in combinatie met
bijlage II, EEX-Vo). Zie ook HR 18 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP1765, NJ 2011, 219, m.nt. M.V.
Polak (Szajak-Combé/Bialek).
166 Vlas (EEX-Vo), art. 34, aant. 1.
167 Vlas (EEX-Vo), art. 45, aant. 1.
168 Zie hierover M.I. Hazelhorst en X.E. Kramer, ‘Afschaffing van het exequatur in Brussel I:
daadwerkelijke verbetering of politiek gebaar?’ TCR 2013-2, p. 37-46; M. Zilinsky, ‘De herschikte
EEX-Verordening: een overzicht en de gevolgen voor de Nederlandse rechtspraktijk’, NIPR 2014-1,
p. 3-11.
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dezelfde manier worden behandeld als een door de Nederlandse rechter gegeven
beslissing. Wel bepaalt art. 45 EEX-Vo Ibis dat de erkenning van een beslissing op
verzoek van een belanghebbende partij kan worden geweigerd. De gronden voor het
weigeren van erkenning komen overeen met de weigeringsgronden genoemd in de
EEX-Vo. Nieuw is de mogelijkheid om tenuitvoerlegging te weigeren als de beslissing
in strijd is met de bevoegdheidsregels voor individuele arbeidsovereenkomsten en
de verweerder in de zaak de werknemer is (art. 45 lid 1 onder e EEX-Vo Ibis).
Bovendien kan erkenning door de Nederlandse rechter worden geweigerd op grond
van in de Nederlandse wet vastgestelde gronden voor weigering of voor schorsing
van de tenuitvoerlegging, voor zover deze gronden niet onverenigbaar zijn met de in
art. 45 genoemde weigeringsgronden (art. 41 lid 2 EEX-Vo Ibis). Bij de beoordeling
van een verzoek tot weigering van erkenning ex art. 45 EEX-Vo Ibis zal de rechter de
in de buitenlandse uitspraak vastgestelde feiten als uitgangspunt moeten nemen;
een voorlopig getuigenverhoor is in beginsel dan ook niet mogelijk.
153

In Nederland erkende buitenlandse uitspraak; exequaturprocedure Rv

Als in een verdrag de wederzijdse erkenning van rechterlijke uitspraken is afgesproken en in de internationale regeling zelf geen exequaturprocedure is opgenomen,
dan gelden art. 985 e.v. Rv.169 Voor tenuitvoerlegging van de buitenlandse uitspraak
moet een exequatur van de rechtbank worden verkregen (art. 985 Rv). In het arrest
SEEE/Joegoslavië170 heeft de Hoge Raad de taak van de exequaturrechter omschreven.
Deze taak beperkt zich tot een onderzoek naar de in de betreffende verdragsregeling
genoemde gronden voor weigering van de tenuitvoerlegging. De exequaturrechter
mag de zaak zelf niet aan een nieuw onderzoek onderwerpen en dient zich bij de
beoordeling van de weigeringsgrond te houden aan de feiten zoals die in de
uitspraak van de buitenlandse rechter zijn vastgesteld. Het voorlopig getuigenverhoor kan daarom geen betrekking hebben op feiten die de inhoud van de zaak
betreffen, omdat de exequaturrechter de juistheid van de beslissing waarvoor het
exequatur wordt gevraagd niet mag toetsen.171 Slechts indien het nodig is nieuwe –
niet door de buitenlandse rechter vastgestelde – feiten vast te stellen ten behoeve
van de beoordeling van de weigeringsgrond, is een voorlopig getuigenverhoor
mogelijk.
5.3

Op welk moment kan een voorlopig getuigenverhoor worden verzocht?

154

Voorafgaand en tijdens een aanhangige hoofdzaak

Een voorlopig getuigenverhoor kan zowel vóórdat een zaak aanhangig is als tijdens
een aanhangige zaak worden bevolen (art. 186 lid 1 en 2 Rv). Het gemaakte

169 Zie voor verdragen waarbij de procedure van art. 985-991 Rv al dan niet van toepassing is: Vlas
(Burgerlijke Rechtsvordering), art. 985, aant. 6 en 7.
170 HR 7 november 1975, ECLI:NL:HR:1975:AD7489, NJ 1976, 274, m.nt. P.A. Stein (SEEE/Joegoslavië).
171 Zie in dezelfde zin: Rb. Rotterdam 29 mei 1996, ECLI:NL:RBROT:1996:AD2566, NJ 1997, 285; Vlas
(Burgerlijke Rechtsvordering), art. 985, aant. 5.
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wettelijke onderscheid stamt van vóór 1988 toen gevaar voor verlies van bewijs
moest worden aangetoond als een voorlopig getuigenverhoor tijdens een aanhangig
geding werd gevraagd (zie par. 2.8). Nu dit vereiste is opgeheven, is dit onderscheid
slechts van betekenis voor de vraag wie het voorlopig getuigenverhoor kan verzoeken en welke rechter bevoegd is van het verzoekschrift kennis te nemen (zie par. 5.4,
4.2.3 en 4.2.4).
155

Aanhangigheid

In een dagvaardingsprocedure is het geding aanhangig vanaf de dag van betekening
van de dagvaarding (art. 125 lid 1 Rv). Deze regel geldt ook voor de procedure in kort
geding, aangezien de kortgedingprocedure is geregeld in titel 1.2 Rv en de gewone
regels van de dagvaardingsprocedure gelden voor zover daarvan in de wet niet
nadrukkelijk is afgeweken (art. 78 lid 1 Rv).172 Bovendien is een kort geding volgens
de Hoge Raad nog niet aanhangig op het tijdstip waarop de voorzieningenrechter
dag en uur van de zitting bepaalt.173 Deze beslissing impliceert dat een kort geding
pas aanhangig is na het uitbrengen van de dagvaarding, zodat pas op het moment
van betekening van de dagvaarding een kort geding aanhangig is in de zin van
art. 186 lid 2 Rv.174 Een verzoekschriftprocedure is aanhangig vanaf het moment van
indiening ter griffie of terhandstelling aan de voorzieningenrechter van het verzoekschrift (zie art. 69 lid 1 Rv).175 Met aanhangigheid moet worden gelijkgesteld het
geval dat geen hoger beroep is ingesteld tegen een in eerdere aanleg gedane
uitspraak, maar de mogelijkheid hiertoe nog wel bestaat.176
156

Geen processuele band tussen voorlopig getuigenverhoor en hoofdzaak

In procedureel opzicht staan de procedure tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor en de hoofdzaak in het kader waarvan het voorlopig getuigenverhoor wordt verzocht los van elkaar (zie nr. 110). Als de hoofdzaak nog niet aanhangig
is, kan een verzoekschrift tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor worden
ingediend zonder dat de verzoeker zijn toekomstige wederpartij in de hoofdzaak
heeft meegedeeld dat hij van plan is om een hoofdzaak te beginnen. Ook niet nodig
is dat de verzoeker al gerechtigd is om de hoofdzaak te beginnen, bijvoorbeeld
omdat niet is voldaan aan een voorwaarde voor het instellen van een vordering in de
hoofdzaak en de verzoeker de hoofdzaak daarom (nog) niet kan beginnen.177 Ten

172 Tjong Tjin Tai (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 254, aant. 13.
173 HR 15 juli 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC4268, NJ 1988, 2, m.nt. W.H. Heemskerk (Staat/Issa).
174 Rutgers (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 186, aant. 3.
175 Van Mierlo 2014 (T&C Rv), art. 69, aant. 2.
176 HR 28 september 1973, Prg. 1973, p. 304, m.nt. P.D. Verburg; Pitlo/Rutgers/Krans 2014, nr. 132.
177 Rb. Amsterdam 4 november 2003, ECLI:NL:RBAMS:2003:AN9669, NJF 2004, 254. Een procedure
op grond van art. 477a Rv kan pas worden ingesteld als er een conform art. 723 jo. 722 jo. 704 Rv
betekende executoriale titel is. Ook als nog niet aan deze voorwaarde is voldaan, bestaat de
bevoegdheid een voorlopig getuigenverhoor te verzoeken. Dat een executoriale titel wellicht niet
wordt verkregen, is inherent aan iedere procedure en geen reden om een voorlopig getuigenverhoor af te wijzen.
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slotte is de verzoeker niet verplicht de voorlopige getuigenverhoren af te wachten
alvorens de hoofdzaak te beginnen. Dit geldt ook als de verzoeker een voorlopig
getuigenverhoor nodig acht om de grondslag van zijn vordering in de hoofdzaak vast
te stellen, terwijl hij direct na het indienen van het verzoek de hoofdzaak aanhangig
maakt.178
5.4

Door wie kan een voorlopig getuigenverhoor worden verzocht?

5.4.1

De hoofdzaak is niet aanhangig: een belanghebbende

5.4.1.1

De hoofdzaak is een dagvaardingsprocedure

157

Belanghebbende

Iedere belanghebbende kan een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor indienen als nog geen hoofdzaak aanhangig is (art. 186 lid 1 Rv). Een
belanghebbende heeft “een belang in de beslissing van het geding”.179 Volgens de
Hoge Raad kan de vraag wie belanghebbende is in een verzoekschriftprocedure niet
in algemene zin worden beantwoord. Voor ieder type verzoekschrift moet “uit de
aard van de procedure en de daarmee verband houdende wetsbepalingen worden
afgeleid” wie als belanghebbende moet worden aangemerkt, aldus de Hoge Raad.180
158

Belanghebbende: potentiële procespartij

Ten eerste is de potentiële eiser of gedaagde, namelijk degene die overweegt een
geding bij de burgerlijke rechter aan te spannen of verwacht dat een dergelijk geding
tegen hem wordt aangespannen, belanghebbende bij een voorlopig getuigenverhoor.
Ook voor een potentiële gedaagde werd het door de wetgever zinvol geacht hem in
de gelegenheid te stellen zijn eigen standpunt beter af te palen en zijn proceskansen
beter te beoordelen door over de betwiste feiten alvast getuigen te laten horen, met
name met het oog op het aangaan van een schikking. De wetgever heeft beide
partijen in staat willen stellen de in de hoofdzaak te bewijzen feiten te doen
vaststellen in een voorlopig getuigenverhoor;181 welke partij in de uiteindelijke
hoofdzaak de in het voorlopig getuigenverhoor te bewijzen feiten moet stellen en

178 Hof ’s-Gravenhage 31 december 1987, ECLI:NL:GHSGR:1987:AD0139, NJ 1989, 294. Uit het
gepubliceerde deel van de uitspraak blijkt niet met zoveel woorden dat het voorlopig getuigenverhoor is gevraagd om de grondslag van eisers vordering vast te stellen, maar uit de
beslissing van het hof mag dit worden afgeleid. Zie nr. 323 voor de vraag of een dergelijk verzoek
moet worden afgewezen op grond van misbruik van bevoegdheid (doelcriterium).
179 Kamerstukken I 1968-69, 7753, nr. 41a, p. 2 (MvA)
180 HR 25 oktober 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0387, NJ 1992, 149, m.nt. J.M.M. Maeijer (Veldhof/Woltjer
Stichting). Een uitzondering geldt voor de familieverzoekschriftprocedure (zie art. 798 Rv). Een
nadere definiëring van het begrip belanghebbende werd noodzakelijk geacht door de wetgever
om de ruime kring van belanghebbenden in te perken.
181 Handelingen II, Bijlagen 1949-50, 1585, nr. 3, p. 1-2 (MvT); zie ook Hof Amsterdam 20 december
1966, ECLI:NL:GHAMS:1966:AB5428, NJ 1967, 305.
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bewijzen is niet relevant. Onjuist is daarom een uitspraak van de rechtbank
Amsterdam.182 Een potentiële gedaagde, die verwachtte dat een schadevergoedingsprocedure jegens hem aanhangig zou worden gemaakt, werd niet in de gelegenheid
gesteld om meer duidelijkheid te verkrijgen over de omvang van de schade. Het
verhoor had volgens de rechtbank geen betrekking op de eigen bewijspositie van de
potentiële gedaagde (de potentiële eiser moest de omvang van de schade stellen en
bewijzen) en daarom oordeelde zij dat de gedaagde geen belang bij zijn verzoek had.
Ook de persoon die op andere wijze kan worden aangemerkt als (potentiële)
procespartij in de hoofdzaak, is belanghebbende bij een voorlopig getuigenverhoor.
Zo is een derde na voeging of tussenkomst (art. 217-219 Rv) partij in de hoofdzaak,183 kan in geval van zakelijke vrijwaring de procedure van de gewaarborgde
worden overgenomen door de waarborg, waardoor de waarborg partij in de hoofdzaak wordt (art. 212 Rv)184 en kan in geval van eenvoudige vrijwaring de waarborg
partij worden door zich te voegen (art. 214 Rv).185 De rechter dient summier te
toetsen of de betreffende persoon zich als partij kan voegen etc. in de toekomstige
hoofdzaak. Zo ja, dan kan deze persoon als belanghebbende worden aangemerkt,
omdat hij potentiële procespartij in de hoofdzaak is.
159

Belanghebbende: persoon met een even groot of groter belang dan een
partij

Ten tweede is een (rechts)persoon, die zozeer betrokken is bij een tussen anderen
gevoerde procedure en in een zodanige rechtsverhouding tot (een van) die anderen
staat, dat zij in vrijwel gelijke mate of zelfs in een nog sterkere mate als belanghebbende bij die procedure moet worden aangemerkt, belanghebbende bij een voorlopig getuigenverhoor.186 De derde moet dus een belang hebben bij het geding dat
vrijwel even groot of groter is dan het belang van een partij bij het geding, hetgeen

182 Rb. Amsterdam 26 maart 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BD5704.
183 Voeging van een derde ex art. 217 Rv moet niet worden verward met voeging van zaken ex
art. 222 Rv. De voeging van zaken is niet meer dan een ordemaatregel. De samengevoegde zaken
blijven zelfstandig. Partijen in de ene zaak worden niet tevens partij in de andere zaak. HR
21 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2500, NJ 1999, 146 (De Eendracht/Paul Häse); J.B.M.
Vranken in zijn noot in NJ 2000, 291 onder HR 21 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2904 (Rinsma/
Van Bakels); Hugenholtz/Heemskerk 2012, nr. 102.
184 De Folter 2009, nr. 13, 85 en 89; Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2011/39; Van Dam-Lely 2014
(T&C Rv), art. 212, aant. 1.
185 HR 25 september 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC9984, NJ 1988, 939 (Van Zutphen/Rijnders), m.nt. W.L.
Haardt onder NJ 1988, 940. De hoofdzaak en de vrijwaringszaak zijn twee zelfstandige procedures. Partijen in de hoofdzaak zijn de gewaarborgde en zijn wederpartij. De waarborg wordt niet
automatisch partij in de hoofdzaak, maar zal zich hiertoe moeten voegen. Het belang van de
waarborg bij voeging staat vast door zijn oproeping in vrijwaring; hij heeft geen toestemming van
de rechter nodig om zich te mogen voegen. De Folter 2009, nr. 13 en 88; Asser Procesrecht/Van
Schaick 2 2011/39; Hugenholtz/Heemskerk 2012, nr. 99.
186 HR 24 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1683, NJ 1998, 414, m.nt. P. Vlas (Saueressig/Forbo); Hof
Amsterdam 2 juni 1970, ECLI:NL:GHAMS:1970:AB3522, NJ 1971, 195; Hof Amsterdam 18 juli 1985,
ECLI:NL:GHAMS:1985:AC8980, NJ 1986, 317.
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betekent dat een veroordeling rechtstreeks gevolgen moet hebben voor de belangen
van de derde. Ook in dit geval zal de beantwoording van de vraag of iemand als
belanghebbende moet worden aangemerkt, sterk afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval (zie bijvoorbeeld de in nr. 191 genoemde zaak).187 Een aantal
categorieën van mogelijke belanghebbenden kan echter wel worden ontleend aan de
jurisprudentie.
160

De verzekeraar

De verzekeraar is belanghebbende als hij een eigen recht tegen de verzekeraar van
zijn wederpartij geldend kan maken, zoals bijvoorbeeld in geval van een aanspraak
op grond van de WAM. Echter, ook als een verzekeraar geen eigen recht heeft tegen
de verzekeraar van zijn wederpartij en hij in een procedure geen partij zal zijn, kan
hij als belanghebbende worden aangemerkt. Dit geldt in ieder geval als aannemelijk
is dat een verzekeraar gelet op de polisvoorwaarden en zijn belang bij de afloop van
een procedure feitelijk de leiding heeft over de procedure. Hoewel niet op papier, is
de verzekeraar feitelijk partij en heeft hij evident belang bij een voorlopig getuigenverhoor, zodat bijvoorbeeld voorkomen wordt dat de procedure op een
onjuiste grondslag wordt gebaseerd. Ook de verzekeraar die op basis van de
polisvoorwaarden een schikking kan treffen met de derde kan worden aangemerkt
als belanghebbende. Op basis van (voorlopige) getuigenverklaringen kan immers
besloten worden af te zien van het voeren van een procedure en een schikking te
treffen.188
161

De aandeelhouder

De aandeelhouder, ook de minderheidsaandeelhouder, die van plan is een rechtsvordering in te stellen tegen de vennootschap, kan als belanghebbende worden
aangemerkt. De bepalingen van Boek 2 BW geven individuele aandeelhouders
weinig bevoegdheden betreffende het verkrijgen van informatie. Dit betekent echter
niet automatisch dat een individuele aandeelhouder ter verkrijging van deze
informatie geen voorlopig getuigenverhoor kan verzoeken. De bepalingen in Boek
2 BW hebben niet de bedoeling de bevoegdheid een voorlopig getuigenverhoor te
verzoeken te beperken.189

187 Zie J.J.M. Maeijer in zijn noot in NJ 1996, 120 onder HR 20 oktober 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1851
(Perrier/Marceau). Overigens dient de vraag of de verzoeker kan worden aangemerkt als
belanghebbende naar mijn mening niet te worden beantwoord aan de hand van het criterium
van misbruik (onevenredigheidscriterium), maar aan de hand van het criterium van het belang
dat de verzoeker heeft bij de beslissing in de hoofdzaak. Een belangenafweging is in een dergelijk
geval niet nodig.
188 Hof Amsterdam 18 juli 1985, ECLI:NL:GHAMS:1985:AC8980, NJ 1986, 317. De rechtbank besliste in
eerste aanleg anders. Volgens de rechtbank kon een WA-verzekeraar geen belanghebbende zijn,
omdat de verzekeraar geen eigen recht had, geen potentiële procespartij was en dekking op
grond van de polisvoorwaarden kon worden afgewezen als de verzekerde aansprakelijk was. Zie
ook: Rb. Utrecht 3 april 1985, ECLI:NL:RBUTR:1985:AI7894, Prg. 1988, 2821.
189 HR 20 oktober 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1851, NJ 1996, 120, m.nt. J.J.M. Maeijer (Perrier/Marceau).
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De rechtbank Utrecht merkte een aandeelhouder van een NV niet als belanghebbende aan in een procedure tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst tussen een
bestuurder van de NV en de NV.190 De aandeelhouder had een enquête bij de NV
verzocht, onder meer vanwege het functioneren van de bestuursvoorzitter, in welk
kader de informatie die naar voren zou komen tijdens het voorlopig getuigenverhoor
van belang kon zijn. De aandeelhouder wilde bij het getuigenverhoor aanwezig zijn
om vragen te kunnen stellen aan de getuigen. Aangezien de arbeidsrechtelijke
procedure geen gevolgen had voor de aandeelhouder, was de aandeelhouder geen
belanghebbende.
162

De werknemer

De werknemer kan belanghebbende zijn bij een toekomstige procedure tussen zijn
werkgever en een derde als de uitkomst van deze procedure gevolgen kan hebben
voor de arbeidsrechtelijke positie van de betreffende werknemer. Een oud voorbeeld
betreft een door het hof Amsterdam besliste zaak, waarin een zieke werknemer een
voorlopig getuigenverhoor verzocht.191 De werknemer had vernomen dat het bedrijf
waar hij werkte was overgegaan op een derde en hij wilde weten of deze derde zich
jegens zijn werkgever had verplicht tot indienstneming van het personeel.192 Het
hof overweegt dat overeenkomsten weliswaar alleen van kracht zijn tussen handelende personen, maar dat zulks niet uitsluit dat een persoon aan een tussen derden
gesloten overeenkomst aanspraken kan ontlenen die hij in rechte geldend kan
maken. Het is dan van belang de inhoud van de overeenkomst te kennen.
163

De beslagene

De beslagene kan belang hebben bij een procedure over het gelegde beslag tussen de
beslaglegger en een derde, indien de uitkomst van die procedure gevolgen voor het
vermogen van de beslagene kan hebben. In een beslagzaak had Emerson conservatoir derdenbeslag gelegd ten laste van Interxion onder de bank. Tussen Emerson en
de bank ontstond discussie over de omvang van het beslag en Emerson verzocht een
voorlopig getuigenverhoor tegen de bank om hierover duidelijkheid te krijgen.
Interxion werd aangemerkt als belanghebbende, omdat de procedure tussen Emerson en de bank draaide om geld van InterXion. Hoewel InterXion in deze procedure
verweerder was, moet aangenomen worden dat InterXion als direct belanghebbende
ook als verzoeker had kunnen optreden.193

190 Rb. Utrecht (ktr) 27 mei 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BI5043.
191 Hof Amsterdam 27 juni 1973, ECLI:NL:GHAMS:1973:AB6161, NJ 1974, 32.
192 Thans behouden werknemers hun rechten bij de overgang van de onderneming (art. 7:663 BW).
193 Rb. Amsterdam 4 november 2003, ECLI:NL:RBAMS:2003:AN9669, NJF 2004, 254.
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De hoofdzaak is een verzoekschriftprocedure

164

Regeling

De regeling van het voorlopig getuigenverhoor is ontworpen voor de dagvaardingsprocedure en van toepassing verklaard op de verzoekschriftprocedure. De bepaling
dat iedere belanghebbende een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor kan indienen als nog geen hoofdzaak aanhangig is, geldt daarom
ook als de hoofdzaak een verzoekschriftprocedure is (art. 284 lid 1 jo. 186 lid 1 Rv).
Een verzoekschrift wordt gericht aan de rechter en niet aan de wederpartij (art. 278
lid 2 Rv), omdat er in de verzoekschriftprocedure niet altijd een wederpartij is.194
Vervolgens roept de rechter, voor zover nodig, de in het verzoekschrift genoemde en
andere belanghebbenden op (art. 279 lid 1 Rv). Iedere belanghebbende kan een
verweerschrift indienen (art. 282 lid 1 Rv).
Als echter de hoofdzaak ten behoeve waarvan het voorlopig getuigenverhoor wordt
gevraagd een verzoekschriftprocedure is, zal de verzoekschriftprocedure doorgaans
een contentieuze195 procedure betreffen, zoals een procedure over de ontbinding
van een arbeidsovereenkomst of de wijziging van alimentatie, waarin een ‘wederpartij’ (de werknemer of de vader van de alimentatiegerechtigde kinderen) valt aan
te wijzen.
165

Aansluiting bij de belanghebbende als de hoofdzaak een
dagvaardingsprocedure is

Uit par. 5.4.1.1 blijkt – kort samengevat – dat de potentiële partijen in de hoofdzaak
en derden met een vrijwel even groot of groter belang bij de hoofdzaak kunnen
worden aangemerkt als belanghebbenden bij een voorlopig getuigenverhoor ten
behoeve van een dagvaardingsprocedure. Er is geen reden de term belanghebbende
in art. 186 lid 1 Rv anders uit te leggen al naar gelang de hoofdzaak een dagvaardings- dan wel een verzoekschriftprocedure is. Belanghebbenden bij een voorlopig
getuigenverhoor in het kader van een verzoekschriftprocedure zijn daarom ten
eerste de potentiële verzoeker en zijn ‘wederpartij(en)’ en ten tweede, net als in
het kader van de dagvaardingsprocedure, diegenen die zo betrokken zijn bij de
hoofdzaak en in zodanige rechtsbetrekking tot een partij staan, dat zij een vrijwel zo
groot of groter belang hebben bij de hoofdzaak als een partij (zie verder par. 5.4.1.1).

194 Bijvoorbeeld als iemand zijn voornaam wenst te wijzigen (art. 1:4 lid 4 BW).
195 Een procedure waarin een geschil tussen partijen wordt voorgelegd aan de rechter. Hugenholtz/
Heemskerk 2012, nr. 34.

150

5.4.3 Machtiging ex art. 1:349 BW

5.4.2

De hoofdzaak is aanhangig: een partij

166

De hoofdzaak is een dagvaardingsprocedure

nr. 168

Is een procedure aanhangig, dan kunnen slechts partijen een voorlopig getuigenverhoor vragen (art. 186 lid 2 Rv). Partijen zijn ten eerste de eiser(s) en gedaagde(n).
De gedaagde die niet in de procedure is verschenen, is wel partij in de hoofdzaak
ondanks zijn niet actieve deelname aan de procedure. Deze gedaagde kan daarom
een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor indienen, hoewel een andere vraag is
of dat verzoek ook moet worden gehonoreerd. De gedaagde heeft eerst voldoende
belang bij een voorlopig getuigenverhoor als hij in de procedure is verschenen. Ten
tweede kunnen derden partij zijn geworden in een procedure, door voeging of
tussenkomst in een tussen andere partijen aanhangige procedure of door overname
van de procedure van de gewaarborgde door de waarborg (zie nr. 158). Uit art. 186
lid 2 Rv vloeit voort dat de derde pas nadat hij partij is geworden in een aanhangige
procedure in het kader daarvan een voorlopig getuigenverhoor kan verzoeken; zodra
de procedure aanhangig is, is onvoldoende dat een derde partij kán worden.
167

De hoofdzaak is een verzoekschriftprocedure

Een aanhangige verzoekschriftprocedure kent een verzoeker en al dan niet verschenen belanghebbenden. De verzoeker en de opgeroepen, al dan niet verschenen
belanghebbenden zijn partij in de zin van art. 186 lid 2 Rv. Net als de niet verschenen
gedaagde kunnen ook de opgeroepen, maar niet verschenen belanghebbenden een
voorlopig getuigenverhoor verzoeken. De belanghebbende heeft eerst voldoende
belang bij een voorlopig getuigenverhoor als hij in de procedure is verschenen. Naar
mijn mening dient een derde die door de rechter in de hoofdzaak niet als belanghebbende is aangemerkt, niet te worden aangemerkt als partij in de zin van art. 186
lid 2 Rv.
5.4.3

Machtiging ex art. 1:349 BW

168

Ouder of voogd verzoekt een voorlopig getuigenverhoor

Als een ouder of voogd namens een minderjarige een voorlopig getuigenverhoor
verzoekt in verband met een procedure die door of tegen de ouder of voogd als
formele procespartij en de minderjarige als materiële procespartij zal worden
gevoerd, treedt hij naar mijn mening op als “eiser in rechte”196 en heeft hij derhalve
een machtiging van de kantonrechter nodig voor het indienen van een verzoek tot
het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor.197

196 Art. 1:253k en 1:349 BW gelden ook voor verzoekers in een verzoekschriftprocedure. Asser/De
Boer 1 2010/950.
197 Anders: Ktg. Gorinchem 22 december 1988, ECLI:NL:KTGGRC:1988:AD4186, NJ 1989, 564.
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5.4.4

Collectieve actie

169

Regeling; voorlopig getuigenverhoor

Op grond van art. 3:305a BW kan een stichting of vereniging een rechtsvordering
instellen die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen, voorzover zij deze belangen ingevolge haar statuten behartigt.198 Vrijwel ieder
type vordering kan worden ingesteld, met uitzondering van een vordering tot
schadevergoeding in geld (art. 3:305a lid 3 BW).199
Een rechtspersoon die een collectieve rechtsvordering kan instellen, kan in het kader
van de hoofdzaak ook een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor indienen. Hoewel de regeling van art. 3:305a BW is ontworpen voor de
dagvaardingsprocedure, dient deze analoog te worden toegepast op de verzoekschriftprocedure tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor.200 De rechter
toetst marginaal of sprake is van een rechtspersoon in de zin van art. 3:305a BW. Zo
overwoog de rechtbank Amsterdam dat er geen gegronde reden bestond om de
vorderingsgerechtigheid van de verzoeker in twijfel te trekken201 en de rechtbank
Rotterdam dat het laagdrempelige karakter van het voorlopig getuigenverhoor
meebrengt dat de voorwaarden van art. 3:305a BW niet “alle zonder meer ten volle
toepasselijk zijn”.202 Voor de rechtbank Rotterdam was met name van belang dat
alle betrokken leden belang hadden bij het verkrijgen van maximale helderheid
omtrent de feiten – ook al hadden ze in de hoofdzaak mogelijk geen parallel lopende
belangen – en dat uit de statuten van de stichting bleek dat de stichting optrad ter
bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen.
198 Zie voor de voorwaarden voor een collectieve actie: N. Frenk, Kollektieve akties in het privaatrecht
(diss. Utrecht) 1994; Jongbloed (Vermogensrecht), art. 3:305a; Asser Procesrecht/Van Schaick 2
2011/29; Stolker 2013 (T&C BW), art. 3:305a, aant. 2-4.
199 Jongbloed (Vermogensrecht), art. 3:305a, aant. 16; Stolker 2013 (T&C BW), art. 3:305a, aant. 1. Op
1 oktober 2014 is de internetconsultatie gesloten van het Voorontwerp ‘Wijziging van het
Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling
van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken’. Dit voorstel schaft het verbod op het
vorderen van schadevergoeding in geld af en maakt het mogelijk een collectieve actie in te stellen
die strekt tot een schadevergoeding in geld (zie nr. 1 en 4 van de memorie van toelichting bij het
voorontwerp, te raadplegen op www.internetconsultatie.nl/geslotenconsultaties). Voor alle procedures inzake een collectieve actie geldt dat het bewijsrecht van afd. 1.2.9 toepassing is
(art. 1018b lid 5 van het Voorontwerp). In deze afdeling is ook de regeling van het voorlopig
getuigenverhoor opgenomen.
200 Rb. Amsterdam 18 juni 1996, NJK 1996, 55; Rb. Rotterdam 10 januari 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:
BC1641, JBPr 2008, 50, m.nt. H.L.G. Wieten en NJF 2008, 153; Rb. Amsterdam 17 september 2009,
ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ7905, JBPr 2009, 11, m.nt. D.F. de Lange, JOR 2009, 284, m.nt. M. Brink en
RF 2010, 7; Van Mierlo 1996, p. 93.
201 Rb. Amsterdam 17 september 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ7905, JBPr 2009, 11, m.nt. D.F. de
Lange, JOR 2009, 284, m.nt. M. Brink en RF 2010, 7.
202 Rb. Rotterdam 10 januari 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BC1641, JBPR 2008, 50, m.nt. H.L.G. Wieten
en NJF 2008, 153. In haar noot onder het arrest acht Wieten dit oordeel van de rechtbank – naar
mijn mening terecht – juist: de leden hebben allemaal belang bij het ophelderen van de feiten,
ook al lopen de belangen in de hoofdzaak niet precies gelijk.
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Met Van Mierlo ben ik van mening dat aan het vereiste van voorafgaand overleg in
de zin van art. 3:305a lid 2 BW niet hoeft te worden voldaan, omdat in het voorlopig
getuigenverhoor enkel feiten worden vastgesteld en geen sprake is van het vaststellen van rechten en verplichtingen.203
5.5

Formele eisen aan het verzoekschrift

170

Vereisten; algemene en bijzondere vereisten

De toepasselijkverklaring van titel 1.3 Rv op de regeling van het voorlopig getuigenverhoor heeft tot gevolg dat het verzoekschrift tot het houden van een
voorlopig getuigenverhoor moet voldoen aan de algemene voorschriften van
art. 278 lid 1-3 Rv.204 Ten eerste moet het verzoekschrift de voornamen, naam en
woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats in Nederland, het werkelijk verblijf
van de verzoeker vermelden. Ten tweede dient een duidelijke omschrijving van het
verzoek (een voorlopig getuigenverhoor) en de gronden waarop het berust te
worden opgenomen. Ten derde moet het verzoekschrift door een advocaat worden
ondertekend, tenzij het wordt ingediend bij de kamer voor kantonzaken.
Volgens de laatste zin van art. 278 lid 1 Rv moet het verzoekschrift in zaken
betreffende een nalatenschap205 vermelden wat de laatste woonplaats van de
overledene was dan wel de reden waarom deze vermelding niet mogelijk is. Reden
voor het opnemen van de woonplaats van de overledene is dat in de hoofdzaak de
rechter van de laatste woonplaats van de overledene exclusief relatief bevoegd is
(art. 268 lid 1 Rv).206 Indien een voorlopig getuigenverhoor wordt gevraagd in het
kader van een zaak betreffende een nalatenschap, dan zal in het verzoek de laatste
woonplaats moeten worden genoemd, aangezien deze van belang is voor de vraag
welke rechter het verzoek dient te behandelen. Immers, naast de rechter van de
woonplaats van de getuige(n) kan een verzoek worden ingediend bij de rechter die
vermoedelijk bevoegd zal zijn van de zaak betreffende de nalatenschap kennis te
nemen (art. 187 lid 1 Rv).
Naast de algemene eisen stelt art. 187 lid 3 Rv vier aanvullende eisen aan het
verzoekschrift waarbij wordt verzocht een voorlopig getuigenverhoor te bevelen.207

203 Van Mierlo 1996, p. 94. In dezelfde zin: Rb. Amsterdam 18 juni 1996, NJK 1996, 55.
204 Zie voor meer informatie over deze vereisten: Schaafsma-Beversluis (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 278, aant. 1-17F.
205 Zie voor de vraag wat moet worden verstaan onder een zaak betreffende een nalatenschap: Van
Mierlo 2014 (T&C Rv), art. 278, aant. 6 en 268, aant. 3.
206 In dagvaardingsprocedures is de rechter van de laatste woonplaats alternatief bevoegd (art. 99 en
104 Rv).
207 Art. 214 Rv (oud) kende nog een vijfde vereiste indien een voorlopig getuigenverhoor werd
gevraagd in scheidingszaken. Alsdan kon een voorlopig getuigenverhoor slechts worden bevolen
wanneer, voordat het verhoor plaatshad, gevaar bestond dat het desbetreffend bewijsmiddel
verloren ging. Omdat de wetgever dit een verouderde gedachte vond, is sub e vervallen. PG
Herziening Rv 2002, p. 368.
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Bijzonder vereiste 1: de aard en het beloop van de vordering in de
hoofdzaak

Ten eerste moet het verzoek de aard en het beloop van de vordering in de hoofdzaak
vermelden, zodat de rechter kan beoordelen of het voorlopig getuigenverhoor voor
hem gehouden kan worden (art. 187 lid 3 onder a Rv).208 De rechter moet
bijvoorbeeld kunnen beoordelen of hij absoluut en relatief bevoegd is het verzoek
te beoordelen en of het getuigenverhoor wordt gevraagd in het kader van een civiele
in plaats van bijvoorbeeld een bestuursrechtelijke hoofdzaak. Welke informatie moet
worden opgenomen, hangt af van de omstandigheden van het geval, maar op dit
punt mag volgens Asser van de verzoeker wel een inspanning worden verwacht, nu
de verzoeker gebruik wil maken van een tijdrovend en kostbaar bewijsmiddel.209
Hoe lastiger in een bepaald geval valt te bepalen voor welke rechter het voorlopig
getuigenverhoor moet worden gehouden, hoe meer informatie de verzoeker moet
opnemen over de aard en het beloop van de vordering.
Een verzoeker kan proberen de aard en het beloop van zijn vordering verkeerd voor
te stellen om zo invloed uit te oefenen op de bevoegdheid van de rechter. In een door
het hof Arnhem besliste zaak voerde de verzoeker aan dat zijn vordering primair op
een onrechtmatige daad was gebaseerd. Uit de stukken kwam naar voren, en dat
kwam het hof ook logisch voor, dat de vordering primair op wanprestatie was
gebaseerd.210 In een dergelijk geval moet de rechter, zo nodig ambtshalve, beoordelen welke vordering de verzoeker daadwerkelijk toekomt.
172

Bijzonder vereiste 2: de feiten of rechten die de verzoeker wil bewijzen

Ten tweede moeten de feiten of rechten211 die men wil bewijzen212 worden
omschreven in het verzoekschrift,213 zodat door de rechter en de wederpartij kan
worden beoordeeld of de feiten of rechten relevant, betwist en voldoende concreet
208 PG Bewijsrecht 1988, p. 307; Asser Procesrecht/Asser 3 2013/236-237.
209 Asser Procesrecht/Asser 3 2013/236.
210 Hof Arnhem 30 mei 1989, ECLI:NL:RBAMS:1989:AC3671, NJ 1991, 551.
211 In art. 877 Rv (1951) werd gesproken over “feiten, die men wil bewijzen”. In het ontwerp van de
staatscommissie van 1959 werd dit vervangen door “stellingen die men wil bewijzen”, maar in
het regeringsontwerp van 1969 is uiteindelijk gekozen voor het huidige “feiten of rechten die
men wil bewijzen”. Kort gezegd was de minister van mening dat ook rechten kunnen worden
bewezen, bijvoorbeeld als een rechtsfeit wordt bewezen waaraan een rechtsregel het bestaan van
een recht verbindt. PG Bewijsrecht 1988, p. 80-82 en 305-307.
212 Uit de zinsnede “die men wil bewijzen” blijkt dat de verzoeker bepaalt welk feit of welke feiten
hij wil bewijzen. Hof Arnhem 23 december 1975, ECLI:NL:GHARN:1975:AB5778, NJ 1976, 542;
Hof ’s-Gravenhage 12 september 1986, ECLI:NL:GHSGR:1986:AC2633, NJ 1988, 30.
213 De te bewijzen feiten moeten blijken uit het verzoekschrift en kunnen niet worden afgeleid uit
andere processtukken. Ook processtukken uit een reeds aanhangige hoofdzaak maken niet
automatisch deel uit van het procesdossier van het voorlopig getuigenverhoor (vgl. nr. 110). Als
de feiten (onvoldoende) blijken uit het verzoekschrift, kan deze omissie worden verholpen door
tijdens de mondelinge behandeling alsnog een voldoende duidelijke omschrijving van het
feitelijke gebeuren te geven. Rb. Assen 25 april 2000, ECLI:NL:RBASS:2000:AA5626.
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zijn (art. 189 jo. 166 lid 1 Rv), of de verzoeker voldoende belang heeft bij een
voorlopig getuigenverhoor en of het gebruik maken van het middel van een
voorlopig getuigenverhoor geen misbruik, strijd met de goede procesorde of
een zwaarwichtig bezwaar oplevert (art. 187 lid 3 onder b Rv). Hieronder wordt
nader ingegaan op art. 189 jo. 166 lid 1 Rv; de afwijzingsgronden worden hierna
in aparte hoofdstukken behandeld.
173

Artikel 166 Rv is van toepassing

De schakelbepaling art. 189 Rv verklaart de bepalingen omtrent het getuigenverhoor
van toepassing op het voorlopig getuigenverhoor. De wetgever heeft daarmee
beoogd het voorlopig getuigenverhoor volgens dezelfde regels te laten verlopen
als het gewone getuigenverhoor, voor zover niet in strijd met de aard van het
voorlopig getuigenverhoor.214 In beginsel is art. 166 Rv, dat voorschrijft dat de
rechter alleen een getuigenverhoor beveelt wanneer de door een partij te bewijzen
aangeboden feiten betwist zijn, tot de beslissing van de zaak kunnen leiden en
voldoende gespecificeerd zijn, dan ook van toepassing op het voorlopig getuigenverhoor. In de memorie van antwoord wordt opgemerkt:
“Tenslotte worden in artikel 211 (217) [thans art. 189 Rv, EG] uitdrukkelijk de bepalingen omtrent
het getuigenverhoor op het voorlopig getuigenverhoor van overeenkomstige toepassing verklaard.
Dit betekent o.m. dat ook ten aanzien van het verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor,
voorzover dat in het betrokken stadium van het geding reeds mogelijk is, geldt dat de rechter
ingevolge artikel 189 (192) [thans art. 166 Rv, EG] heeft na te gaan of de in het verzoekschrift te
stellen feiten of rechten die men wil bewijzen, gegeven de aard en het beloop der rechtsvordering,
relevant en voorzover reeds is geantwoord, ook betwist zijn.”215

Ook de Hoge Raad neemt aan dat art. 166 Rv in beginsel van toepassing is op het
voorlopig getuigenverhoor.216 De aard en het doel van het voorlopig getuigenverhoor vergen echter dat het vereiste dat feiten relevant, betwist en voldoende
concreet moeten zijn, soepeler wordt gehanteerd dan wanneer een bewijsaanbod
in de hoofdzaak wordt beoordeeld.217 De omstandigheden van het geval, waarbij
met name de aard en het doel van het voorlopig getuigenverhoor doorslaggevende
factoren zijn, bepalen hoe het vereiste van art. 166 Rv moet worden ingevuld. Indien

214 Rutgers (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 189, aant. 2; H.J. Snijders in zijn noot in NJ 1999, 478
onder HR 6 februari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2574 (Melskens/AMEV).
215 PG Bewijsrecht 1988, p. 304, zie ook p. 312. Bovenstaande toelichting was één van de argumenten
ter geruststelling van de fractie van de Reformatorische Politieke Federatie, die vreesde dat de
rechter tijdens een aanhangig geding vrijwel altijd een voorlopig getuigenverhoor zou moeten
bevelen.
216 HR 13 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE3345, NJ 2004, 18, m.nt. H.J. Snijders en JBPr 2003,
20, m.nt. E.F. Groot (Uiterlinden/Van Zijp); HR 19 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AL8610, NJ
2004, 584 en JBPr 2004, 30, m.nt. E.F. Groot (Wustenhoff/Gebuis); HR16 december 2011, ECLI:NL:
HR:2011:BU3922, NJ 2012, 316, m.nt. C.J.M. Klaassen en JBPr 2012, 25, m.nt. G. van Rijssen
(Boekhoorn/Cyrte).
217 H.J. Snijders in zijn noot in NJ 1999, 478 onder HR 6 februari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2574
(Melskens/AMEV); Van der Wiel 2005, p. 67.
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echter geheel niet is voldaan aan art. 189 jo. 166 Rv, dan dient dat te leiden tot de
conclusie dat het verzoekschrift niet voldoet aan de eisen van de wet en vervolgens
tot afwijzing van het verzoek.218 Aan de afwijzingsgronden wordt dan niet toegekomen.
174

Omschrijving van de feiten; relevante en concrete feiten

In het arrest Van de Ven/Pierik219 besliste de Hoge Raad dat het niet nodig is om in
het verzoekschrift nauwkeurig aan te geven welke feiten en stellingen de verzoeker
aan zijn voorgenomen vordering ten grondslag wil leggen en omtrent welke feiten
hij getuigen wil doen horen. De omschrijving van de feiten moet op zodanige wijze
gebeuren, dat het voor de rechter voor wie het getuigenverhoor wordt gehouden en
voor de wederpartij voldoende duidelijk is op welk feitelijk gebeuren het verhoor
betrekking zal hebben. Volgens Snijders, in zijn noot onder het arrest, geeft de Hoge
Raad hiermee “een op het voorlopig getuigenverhoor voorafgaande aan de hoofdprocedure toegesneden invulling van de eisen dat het voorstel tot getuigenverhoor
ter zake dienende en voldoende concreet dient te zijn.”220 Bovendien, zo blijkt uit
het arrest Van Ewijk/Staat,221 dient het verzoek betrekking te hebben op het bewijs
van de kern van de feiten die de grondslag vormen voor de voorgenomen vordering
in de hoofdzaak. Hoe concreet het feitelijk gebeuren moet worden omschreven,
hangt af van de omstandigheden van het geval, maar te hoge eisen mogen van de
Hoge Raad niet aan het vereiste van voldoende concrete en relevante feiten worden
gesteld, omdat het voorlopig getuigenverhoor doorgaans juist dient tot het ophelderen van feiten en/of het bepalen van de vordering in de hoofdzaak.222
Het vereiste van art. 187 lid 3 onder b Rv dient gewichtige belangen en moet daarom
ook niet al te licht worden opgevat. Huydecoper meent dat het duidelijk omlijnen
van het onderwerp voor de rechter van belang is om te kunnen beoordelen of het
verzoek voor toewijzing in aanmerking behoort te komen. De wederpartij zou in
“een uit een oogpunt van behoorlijke rechtspleging onaanvaardbare positie” worden
gemanoeuvreerd als zij niet weet waarover het verzoek gaat. Zij zou dan bemoeilijkt
worden in het voeren van haar verweer, “waardoor de rechter ook aan die kant de
voorlichting mist die hij voor de beoordeling nodig heeft”. Daarnaast is een duidelijk

218 Zie H.J. Snijders in zijn noot in NJ 2004, 18 onder HR 13 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:
AE3345 (Uiterlinden/Van Zijp), waarin hij erop wijst dat afgezien van de afwijzingsgronden de
rechter het verzoek ook mag afwijzen als het niet voldoet aan de eisen van de wet.
219 HR 19 februari 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0878, NJ 1994, 345, m.nt. H.J. Snijders (Van de Ven/
Pierik). Vaste rechtspraak.
220 Zie hierover ook Asser Procesrecht/Asser 3 2013/240.
221 HR 24 juni 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0382, NJ 1989, 121, m.nt. J.B.M. Vranken. Zie ook Rb.
Zeeland-West-Brabant 4 juli 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:5328.
222 HR 11 januari 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4941, NJ 1985, 352 (Van Laarhoven/Finatabank); HR
4 oktober 1985, ECLI:NL:HR:1985:AJ5213, NJ 1986, 39 (QBE/Pennings). Vaste rechtspraak.
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omlijnd onderwerp volgens Huydecoper nodig voor het later zinvol kunnen uitvoeren van het bevolen voorlopig getuigenverhoor, het voorkomen van fishing expeditions en tenslotte voor de bevoegdheid van de rechter.223
De verzoeker moet een voldoende concreet feitelijk gebeuren beschrijven dat
bovendien – bij een eerste beschouwing – tot toewijzing van de vordering in de
hoofdzaak kan leiden.224 Het voorlopig getuigenverhoor kan geen betrekking
hebben op feiten die relevant zijn in een andere hoofdzaak dan de hoofdzaak met
het oog waarop het voorlopig getuigenverhoor wordt verzocht.225 Het feitelijk
gebeuren moet derhalve worden verduidelijkt door het geven van een indicatie
van de vordering in de hoofdzaak.226 In ieder geval mag van de verzoeker worden
verwacht dat hij zo concreet mogelijk aangeeft op welk feitelijk gebeuren het
verhoor betrekking zal hebben. Voor zover mogelijk dient hij de feiten af te bakenen
in tijd, plaats, activiteit en verdere omstandigheden.227 De verzoeker die dat overliet
aan de rechter (met de opmerking dat de in het verzoekschrift genoemde vragen
slechts een indicatie betroffen voor de te stellen vragen en niet als limitatief moesten
worden opgevat), zag zich daarom terecht geconfronteerd met een afwijzing van zijn
verzoek.228 Het geven van enkel kwalificaties (aantonen dat de verweerder “aansprakelijk is op grond van onrechtmatige daad”) is onvoldoende; de verzoeker moet
het feitelijk gebeuren omschrijven dat door het horen van getuigen zou kunnen
worden bewezen.229 Hetzelfde geldt voor te algemene omschrijvingen. Het verzoek
waarbij een verzoeker de schending van een beheersovereenkomst wilde vaststellen
op onder andere het “punt van” handhaving en onderhoud wildakkers, maar niet
aangaf welk concreet handelen en nalaten van Het Utrechts Landschap hij wilde
bewijzen, wees het hof Amsterdam af vanwege het niet voldoen aan art. 187 lid 3
onder b Rv.230 Ook strekt een verzoek zich met het gebruik van woorden als “onder
meer”, “en dergelijke”, “enzovoorts”, “en wat dies meer zij” niet uit tot meer of
andere feiten dan de in het verzoek concreet vermelde feiten.231 Daarnaast mogen

223 A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR 24 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR4980.
224 Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 29 januari 1998, ECLI:NL:GHAMS:1998:AH7534, KG 1998, 134;
Hof Leeuwarden 22 september 2005, ECLI:NL:GHLEE:2005:AU3410, NJF 2005, 430; Hof
’s-Hertogenbosch 21 maart 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BA7783; Hof ’s-Gravenhage 22 mei
2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BD2349; Rb. Haarlem 22 september 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:
BF3246; Hof Arnhem-Leeuwarden 19 november 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:8867.
225 Rb. Amsterdam 16 november 2006, ECLI:NL:RBAMS:2006:AZ2619, JOR 2007, 18, m.nt. A.F.J.A.
Leijten.
226 A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR 24 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR4980.
227 Rb. Utrecht 25 november 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BK4457. In deze zaak wilde de verzoeker
weten of bepaalde door hem in de dagvaarding in de hoofdzaak opgenomen feiten correct waren
weergegeven, maar hij liet na aan te geven om welke citaten in welke publicaties het hem ging.
Zie ook Hof Arnhem-Leeuwarden 19 november 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:8867; Rb. ZeelandWest-Brabant 4 juli 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:5328.
228 Hof ’s-Gravenhage 6 november 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY2048.
229 Hof ’s-Hertogenbosch 14 januari 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BH2197.
230 Hof Amsterdam 1 februari 2007, ECLI:NL:GHAMS:2007:BA8310.
231 Rb. Amsterdam 17 september 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ7905, JBPr 2009, 11, m.nt. D.F. de
Lange, JOR 2009, 284, m.nt. M. Brink en RF 2010, 7.
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geen hypothetische vragen (“wat als…”) worden gesteld en kunnen feiten die
mogelijk in de toekomst liggen niet worden onderzocht.232 Ten slotte dienen vragen
betrekking te hebben op te bewijzen feiten en niet op het standpunt van de
wederpartij; voor antwoorden op ‘waarom’-vragen om intenties en opvattingen
van de wederpartij te achterhalen is het voorlopig getuigenverhoor niet bedoeld.233
175

Onbekende feiten

Het niet kennen – en als gevolg daarvan niet (al te) concreet kunnen omschrijven –
van de te bewijzen feiten is op zichzelf geen reden voor afwijzing van een voorlopig
getuigenverhoor. De verzoeker die met het voorlopig getuigenverhoor niet bekende
feiten wil achterhalen is niet automatisch een verzoeker op fishing expedition (zie
nr. 316). Een mooi voorbeeld van een in informatienood verkerende verzoekster die
omtrent de feiten in het duister tastte en toch voldeed aan de vereisten voor – en bij
uitstek aan het doel van – een voorlopig getuigenverhoor, is de zaak die leidde tot
het arrest Van Laarhoven/Finatabank. 234 Van Laarhoven had – kort samengevat –
bemiddeld bij de totstandkoming van een kredietovereenkomst tussen Finatabank
en Van Elten. Van Elten weigerde betalingen ter zake van die overeenkomst te doen,
stellende dat niet hij maar zijn toenmalige echtgenote Bierens de overeenkomst had
ondertekend. Finatabank stelde Van Laarhoven aansprakelijk voor het saldo van de
kredietovereenkomst, omdat Van Laarhoven bij de totstandkoming van de overeenkomst onzorgvuldig zou hebben gehandeld. Van Laarhoven had destijds de overeenkomst afgegeven bij de woning van de moeder van Bierens met het verzoek de
overeenkomst te laten ondertekenen door Van Elten, waarna enige tijd later
de ondertekende overeenkomst weer ter hand was gesteld aan Van Laarhoven.
Voor de vraag of Van Laarhoven aansprakelijk was, diende duidelijk te worden wat er
was gebeurd tussen het moment waarop Van Laarhoven de overeenkomst had
afgegeven bij de woning van de moeder van Bierens en het moment waarop Van
Laarhoven de ondertekende overeenkomst weer overhandigd kreeg. Van Laarhoven
had natuurlijk geen flauw idee wat er was gebeurd, immers, zij was er tussen de
twee genoemde momenten niet bij. Ook de verzoeker die omtrent de feiten “nog in
het duister tast”235 kan dus recht hebben op een voorlopig getuigenverhoor om de
feitelijke grondslag van het geschil te kunnen vaststellen.
176

Niet betwiste feiten

Niet betwiste feiten – feiten die door de ene partij zijn gesteld en door de andere
partij zijn erkend of niet dan wel onvoldoende zijn betwist – hoeven in de hoofdzaak

232 Rb. Amsterdam 18 februari 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BL5405. De rechtbank wees het verzoek af
bij gebrek aan belang voorzover het feiten betrof over een nog door ABN af te leggen verklaring
inzake een gelegd conservatoir derdenbeslag, omdat die verklaring nog niet was afgelegd.
233 Rb. Oost-Brabant 15 april 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ8247.
234 HR 11 januari 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4941, NJ 1985, 352 (Van Laarhoven/Finatabank).
235 De Hoge Raad gebruikte deze woorden, die ook in het cassatiemiddel werden gebruikt.
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niet te worden bewezen (art. 149 lid 1 Rv).236 Het houden van een (voorlopig)
getuigenverhoor ter vaststelling van feiten die in de hoofdzaak niet hoeven worden
bewezen, is onnodig en de art. 189 jo. 166 Rv vereisen dan ook dat feiten betwist
moeten zijn.237 Alleen als de hoofdzaak aanhangig is en door de wederpartij een
conclusie van antwoord is genomen of een verweerschrift is ingediend, is bekend
welke feiten niet worden betwist.
Van niet-betwiste feiten is ten eerste sprake in geval van een gerechtelijke erkentenis, namelijk als feiten binnen een geding zijn erkend (art. 154 Rv). Feiten die in de –
reeds aanhangige – hoofdzaak zijn erkend, hoeven in die hoofdzaak niet te worden
bewezen. Een gerechtelijke erkentenis die niet is gedaan in de hoofdzaak in het
kader waarvan het voorlopig getuigenverhoor wordt verzocht, maar bijvoorbeeld in
een andere tussen partijen aanhangige of besliste zaak, kan niet als een erkentenis in
de zin van art. 154 Rv worden beschouwd.238 Als een voorlopig getuigenverhoor
wordt verzocht voordat de hoofdzaak aanhangig is, kan er derhalve van een
gerechtelijke erkentenis van feiten in die hoofdzaak geen sprake zijn.
Van niet-betwiste feiten is ten tweede sprake als de gedaagde verstek laat gaan
(art. 139 Rv) of weliswaar verschijnt in de procedure maar geen of niet voldoende
gemotiveerd verweer voert. Een voorlopig getuigenverhoor voldoet derhalve niet
aan de eis dat de feiten betwist zijn, als de hoofdzaak aanhangig is en uit de
conclusie van antwoord of het verweerschrift van de wederpartij blijkt dat zij zich
niet verweert tegen de feiten die de verzoeker wil bewijzen.239
177

Bijzonder vereiste 3: de namen en woonplaatsen van de getuigen

Ten derde moeten de namen en woonplaatsen van de personen die men als getuigen
wil doen horen worden opgegeven (art. 187 lid 3 onder c Rv). De verzoeker kan zich
voor het praktische probleem gesteld zien, dat hij de gegevens van de getuige niet
kent.
236 Hierop gelden een paar uitzonderingen. Zo kan de rechter in geval van verstek de eiser opdragen
bewijs van zijn stellingen te leveren, indien de rechter twijfelt aan de stellingen van de eiser (HR
17 januari 1969, ECLI:NL:HR:1969:AB5051, NJ 1969, 112 (Boré/De Vries)). Daarnaast geldt een feit,
dat niet of onvoldoende is betwist, niet als vaststaand als de aanvaarding van de stellingen van
partijen zou leiden tot een rechtsgevolg dat niet ter vrije bepaling van partijen staat. Hierdoor
wordt voorkomen dat als gevolg van niet (voldoende) betwisting een door de wet ongewenst
rechtsgevolg in het leven wordt geroepen. Art. 149 lid 1 Rv.
237 Rb. Rotterdam 28 september 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AY9170.
238 PG Bewijsrecht 1988, p. 114; Asser Procesrecht/Asser 3 2013/114-115; Rutgers (Burgerlijke
Rechtsvordering), art. 154, aant. 5.
239 HR 21 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF3938, NJ 2008, 608 en JBPr 2009, 12, m.nt. E.F. Groot
(Udo/Renault). In de zaak Udo/Renault wilde Udo in een voorlopig getuigenverhoor feiten
bewijzen die niet door Renault werden betwist in de aanhangige hoofdzaak. Het hof wees het
verzoek af vanwege onvoldoende belang op grond van verschillende omstandigheden (waaronder de niet-betwisting) tezamen. Naar mijn mening is het in een voorlopig getuigenverhoor
willen bewijzen van in de hoofdzaak niet betwiste feiten een zelfstandige reden voor afwijzing
van het verzoek op grond van art. 189 jo. 166 Rv.
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In een kortgedingprocedure kan de verzoeker de bekendmaking van de namen en
adressen van de getuigen vorderen. In een door de president van de rechtbank
Middelburg besliste zaak vorderde de eiser in de hoofdzaak van de gedaagde in de
hoofdzaak in kort geding bekendmaking van adresgegevens van een getuige die de
eiser in een voorlopig getuigenverhoor wilde doen horen, maar waarvan hij geen
adresgegevens had. De gedaagde beschikte als werkgever van de getuige wel over de
gegevens. De president wees het verzoek toe, aangezien de getuige niet wilde
getuigen en er geen andere manier was om aan de adresgegevens te komen. De
afgifte van de gegevens mocht slechts plaatsvinden in het kader van een voorlopig
getuigenverhoor; de gedaagde was alleen gehouden tot afgifte van de gegevens op
het moment dat het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor was
toegestaan en derhalve vaststond dat het getuigenverhoor daadwerkelijk zou worden gehouden.240
Daarnaast kan, als de wederpartij in de voorlopig getuigenverhoorprocedure de
namen en adressen van de getuigen niet kent, naar mijn mening ook worden
volstaan met een zo goed mogelijke omschrijving van de getuigen. In een zaak
waarin de getuigen onder andere (voormalige) filiaalmanagers en medewerkers van
verweerder waren, weigerde de laatste de namen van de getuigen te verstrekken.241
In het verzoekschrift waren de getuigen daarom aangeduid in hoedanigheid, met
vermelding van functie, werklocatie en periode waarin zij werkten. Met het bevel tot
het houden van een voorlopig getuigenverhoor gaf de rechtbank ook het bevel aan
de verweerder om de gegevens van de getuigen aan de verzoeker te verstrekken. De
rechtbank achtte de verweerder de meest gerede partij om de gegevens te verstrekken en oordeelde dat de verweerder de rechtsgang frustreerde en handelde in strijd
met de goede procesorde met zijn weigering de gegevens te verstrekken. Een
redelijke wetstoepassing bracht daarom volgens de rechtbank mee dat op basis
van art. 22 Rv aanleiding bestond de verweerder te bevelen de gegevens van de
getuigen te verstrekken.
178

Bijzonder vereiste 4: de naam en woonplaats van de wederpartij

Ten vierde moet het verzoek de naam en de woonplaats van de wederpartij of de
redenen waarom de wederpartij onbekend is behelzen (art. 187 lid 3 onder d Rv).242
Het voorschrift dient ertoe de belangen van de wederpartij te beschermen en
te voorkomen dat de verzoeker het middel van het voorlopig getuigenverhoor

240 Rb. Middelburg (pres.) 31 augustus 2000, ECLI:NL:RBMID:2000:AH8254, KG 2000, 226.
241 Rb. Amsterdam 3 mei 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BW6700.
242 Volgens de algemene bepalingen van art. 278 Rv hoeft de wederpartij niet te worden genoemd,
omdat het verzoekschrift is gericht aan de rechter en niet aan een wederpartij. Dit is anders als
een verzoekschrift tot een voorlopig getuigenverhoor wordt ingediend, omdat de regeling van het
voorlopig getuigenverhoor er van uitgaat dat het voorlopig bewijs in het kader van een dagvaardingsprocedure wordt gevraagd en daarom ook automatisch een potentiële wederpartij aanwezig
is.
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misbruikt. Zo zorgt het voorschrift er bijvoorbeeld voor dat de getuige die partij is in
de toekomstige hoofdzaak, de bescherming van art. 193 Rv krijgt.243
Als de wederpartij onbekend is, bijvoorbeeld als het voorlopig getuigenverhoor juist
aan het licht moet brengen wie de wederpartij is,244 hoeven de gegevens van de
wederpartij uiteraard niet te worden opgenomen. Om te voorkomen dat een
verzoeker het voorschrift te gemakkelijk kan ontduiken, moet hij in dat geval wel
voldoende onderbouwen dat en waarom hij niet weet (en kan weten) wie zijn
wederpartij is, op straffe van afwijzing van het verzoek.
Dient een voorlopig getuigenverhoor ertoe om vast te stellen wie de wederpartij is,
dan mag de onzekerheid omtrent de wederpartij er niet toe leiden dat een getuige
ten onrechte niet als wederpartij wordt aangemerkt en daardoor de bescherming
van de partij-getuige misloopt. Stel, een verzoeker is aangereden door een automobilist. Onduidelijk is echter of de aanrijding is veroorzaakt door automobilist A
dan wel automobilist B. De verzoeker wil in een voorlopig getuigenverhoor achterhalen welke automobilist de aanrijding heeft veroorzaakt, zodat hij weet of hij A dan
wel B in de hoofdzaak moet dagvaarden. Naar mijn mening moet iedere mogelijke
partij als partij-getuige worden gehoord, dus in casu zowel A als B.
5.6
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Indiening verzoekschrift; procesvertegenwoordiging

Het verzoekschrift wordt in beginsel ondertekend en ter griffie ingediend door een
advocaat (art. 278 lid 2 en 3 Rv).245 Tussenkomst van een advocaat is niet nodig als
het verzoek wordt gedaan aan de kamer voor kantonzaken van de rechtbank
(art. 278 lid 3 Rv).246

243 Vóór 1988 kon een partij niet als getuige worden gehoord. Toen moest dit voorschrift (art. 877
lid 3 Rv (1951)) voorkomen dat een toekomstige partij als getuige zou worden gehoord.
Handelingen II, Bijlagen 1949-50, 1585, nr. 4, p. 5 (VV); Handelingen II, Bijlagen 1950-51, 1585,
nr. 5, p. 8 (MvA).
244 Zie bijvoorbeeld HR 6 februari 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5533, NJ 1988, 1, m.nt. W.H. Heemskerk
(Slingerland/Gemeente Amsterdam). Verzoeker Slingerland wist dat de wederpartij in de hoofdzaak in 1985 politie-agent in dienst van de gemeente Amsterdam was, maar kende de identiteit
van de betreffende politie-agent niet en wilde deze met behulp van het voorlopig getuigenverhoor achterhalen. Zie ook Rb. Arnhem 15 juni 2006, ECLI:NL:RBARN:2006:AA1015.
245 Zie voor uitzonderingen Schaafsma-Beversluis (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 278, aant. 15 en
17.
246 Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2011/76; Schaafsma-Beversluis (Burgerlijke Rechtsvordering),
art. 278, aant. 15-16.
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Oproeping voor de behandeling; achterwege blijven van de behandeling

Na de indiening dienen de verzoeker en de wederpartij te worden opgeroepen voor
de behandeling van het verzoekschrift (art. 187 lid 4 Rv).247 Slechts in twee gevallen
kan een behandeling achterwege blijven: als de wederpartij onbekend is (zie nr. 178)
en in gevallen van onverwijlde spoed (art. 187 lid 4 Rv). Wanneer sprake is van
onverwijlde spoed is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Volgens het
hof ’s-Gravenhage leverde de vermelding in het verzoek dat de getuige in een ver
buitenland (Chili) woonde, maar een maand na de indiening van het verzoek een
week in Nederland zou verblijven, niet een geval van onverwijlde spoed op.248
Vanwege het belang van het beginsel van hoor en wederhoor kan een behandeling
naar mijn mening slechts in zeer uitzonderlijke gevallen overgeslagen worden,
bijvoorbeeld als een getuige ieder moment kan overlijden. In het geval van de
Chileense getuige lag een periode van een maand tussen de indiening van het
verzoekschrift en het arriveren van de getuige in Nederland. In een dergelijk geval
bestaat er geen reden de behandeling over te slaan. Naar mijn mening behoort de
rechter ernaar te streven de procedure voor de aankomst van de getuige te hebben
afgehandeld, zodat de getuige bij toewijzing van het voorlopig getuigenverhoor na
aankomst in Nederland kan worden gehoord.249
181

Ten onrechte niet opgeroepen belanghebbende

Een belanghebbende, die ontdekt dat een voorlopig getuigenverhoor is toegestaan
terwijl hij zich niet tegen het verzoek heeft kunnen verweren, dient hoger beroep in
te stellen, zodat hij alsnog zijn bezwaren tegen het verzoek naar voren kan brengen.
Hij kan in hoger beroep verzoeken de uitvoerbaar-bij-voorraadverklaring te schorsen of in kort geding een maatregel vorderen om het uitvoeren van de toewijzende
beschikking (het houden van de getuigenverhoren) tegen te houden.250 Hoewel de
toewijzende beschikking in beginsel moet worden uitgevoerd, is het niet naleven
van het beginsel van hoor en wederhoor reden om het houden van het voorlopige
getuigenverhoor op te schorten totdat de wederpartij op het verzoek is gehoord en
de rechter in hoger beroep een beslissing heeft gegeven. Dit kan anders zijn in geval
van onverwijlde spoed, bijvoorbeeld als een getuige ernstig ziek is.

247 Vgl. art. 279 lid 1 Rv, waarover Schaafsma-Beversluis (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 279, aant.
3-5.
248 Hof ’s-Gravenhage 20 oktober 1992, ECLI:NL:GHSGR:1992:AD1758, NJ 1993, 277.
249 Uiteraard geldt deze ‘inspanningsverplichting’ alleen als de verzoeker voortvarend heeft geprocedeerd, dat wil zeggen zijn verzoek heeft ingediend zodra hij op de hoogte was van het
verblijf van de (in een ver buitenland wonende) getuige in Nederland.
250 Zie voor een oude zaak waarin met succes intrekking van het voorlopig getuigenverhoor werd
gevorderd Rb. ’s-Gravenhage (pres.) 27 augustus 1986, ECLI:NL:RBSGR:1986:AH1326, KG 1986,
405. De president maakte op het uitgangspunt, dat de beschikking tot het houden van een
voorlopig getuigenverhoor moet worden geëerbiedigd, onder andere een uitzondering voor
gevallen waarin een zo fundamenteel beginsel was veronachtzaamd dat van een eerlijke en
onpartijdige behandeling van de zaak niet meer kon worden gesproken.
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Wijze van oproeping; niet in het verweerschrift genoemde
belanghebbenden; verweerschrift

De oproeping geschiedt conform art. 271-277 en 279 Rv. De griffier roept de
verzoeker in beginsel op bij gewone brief en de nog niet verschenen verweerder
in beginsel bij aangetekende brief (art. 271 en 272 Rv). Doorgaans zal de verweerder
direct na de indiening van het verzoekschrift nog niet in de procedure zijn
verschenen. Indien hij echter al wel is verschenen, dan ontvangt hij zijn oproeping
net als de verzoeker per gewone brief (art. 271 Rv). De oproeping vermeldt de plaats,
de dag en het uur van de terechtzitting (art. 276 Rv) en gaat in beginsel vergezeld
van een afschrift van het verzoekschrift (art. 279 lid 2 Rv).251 Doorgaans wordt de
wederpartij bij de oproeping gevraagd om, indien hij geen bezwaar heeft tegen
inwilliging van het verzoek, dit schriftelijk mee te delen, zodat in dat geval geen
mondelinge behandeling hoeft plaats te vinden.252
De rechter kan naast de in het verzoekschrift genoemde verweerder “te allen
tijde”253 andere, niet in het verzoekschrift genoemde belanghebbenden oproepen
(art. 279 lid 1 Rv). Hij behoort zich er ambtshalve, binnen redelijke grenzen op toe te
leggen dat alle vermoedelijk belanghebbenden worden opgeroepen om te worden
gehoord.254 Bovendien kan iedere, al dan niet opgeroepen, belanghebbende een
verweerschrift indienen (art. 282 lid 1 Rv). Zie voor de vraag of de rechter
belanghebbenden moet toelaten par. 5.4.1.
5.7

Behandeling en beslissing

5.7.1

Algemeen

183

Behandeling; beslissing; afschrift

De behandeling van het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor
vindt in beginsel in het openbaar plaats (art. 27 lid 1 Rv). Na de behandeling moet de
rechter bij beschikking gemotiveerd beslissen (art. 30 Rv). De rechter kan het
verzoek geheel toewijzen of afwijzen, maar kan het verzoek ook gedeeltelijk toeen afwijzen, bijvoorbeeld als hij het verhoor ten aanzien van niet alle getuigen of niet
alle ten bewijs aangeboden feiten beveelt. Als de rechter het verzoek (gedeeltelijk)
toewijst en een voorlopig getuigenverhoor beveelt, moet hij in de uitspraak opnemen voor welke feiten de verzoeker wordt toegelaten getuigen te doen horen
(art. 189 jo. art. 166 lid 2 Rv). De griffier dient conform art. 290 lid 3 Rv een afschrift

251 Bij de oproeping van de verzoeker wordt uiteraard geen afschrift van het verzoekschrift gevoegd
(art. 279 lid 2 Rv).
252 Van Nispen 2014 (T&C Rv), art. 187, aant. 6.
253 Hieruit volgt dat zowel vóór als tijdens de loop van de behandeling de rechter kan overgaan tot
oproeping.
254 Kamerstukken I 1968-69, 7753, nr. 41a, p. 2 (Eindverslag, MvA).
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van de beschikking aan de verzoeker, de verweerder en in de procedure verschenen
belanghebbenden te sturen (zie nr. 202).
184

Praktische beslissingen

De rechter moet een aantal praktische beslissingen nemen. Ten eerste bepaalt hij
waar en wanneer het voorlopig getuigenverhoor wordt gehouden (art. 189 jo. 166
lid 2 Rv). Een beslissing op een verzoek om het voorlopig getuigenverhoor op een
andere dag of ander uur te houden, is een beslissing op een verzoek in de zin van
art. 189 jo. 169 Rv, waartegen geen hogere voorziening openstaat. Doorbreking van
het appelverbod is niet mogelijk, omdat het bepalen van een datum waarop wel de
getuigen, maar – blijkens hun verhinderdata – niet steeds de partijen en/of hun
advocaten aanwezig kunnen zijn, niet in strijd is met het beginsel van hoor en
wederhoor. Het vragen van verhinderdata gebeurt slechts om, zo veel als de goede
procesorde het toelaat, rekening te houden met verhinderdata.255
Ten tweede bepaalt hij de dag waarop de verzoeker uiterlijk een afschrift van het
verzoekschrift, indien dit nog niet is toegezonden, en van de beschikking aan de
wederpartij, zo die bekend is, moet doen toekomen (art. 188 lid 1 Rv). De verzoeker
moet zijn wederpartij dus op de hoogte stellen van (het verzoekschrift en) de
beschikking. Hij kan dit doen per aangetekende brief of per deurwaardersexploot
(art. 190 lid 1 Rv). Doorgaans zal de wederpartij beschikken over het verzoekschrift
als de rechter besluit tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. Hij heeft
het verzoekschrift immers van de griffier ontvangen bij de oproeping voor de
behandeling van het verzoekschrift (art. 189 jo. 279 lid 2 Rv). Dat is anders als de
wederpartij nog niet bekend was op het moment van de behandeling van het
verzoek. Volgens Van Nispen is aannemelijk dat partijen in onderling overleg
kunnen afzien van de toezending van (het verzoekschrift en) de beschikking.256
Ten derde kan de rechter bepalen dat partijen bij de getuigenverhoren in persoon
aanwezig moeten zijn (art. 189 jo. 167 Rv). Zonder het bevel persoonlijk aanwezig te
zijn, kunnen partijen ervoor kiezen zich te laten vertegenwoordigen door een
advocaat in advocaatzaken of een gemachtigde in kantonzaken. De wet geeft geen
passende sanctie op het niet nakomen van de verplichting om in persoon te
verschijnen.257 Als de verzoeker het bevel in persoon aanwezig te zijn niet naleeft,
dan zijn naar mijn mening het niet aanhouden of het niet houden van het getuigenverhoor passende sancties. De wederpartij mag sowieso wegblijven in verband met de bewijskracht van getuigenverklaringen in een voorlopig
getuigenverhoor indien alle partijen bij het verhoor aanwezig of vertegenwoordigd
zijn geweest (zie art. 192 Rv en par. 5.14). Als de wederpartij, ondanks een bevel

255 Hof Amsterdam 8 december 2005, ECLI:NL:GHAMS:2005:AV3092.
256 Van Nispen 2014 (T&C Rv), art. 190, aant. 1.
257 Op grond van art. 189 jo. 179 lid 4 Rv kan de rechter uit het niet persoonlijk verschijnen van een
partij de gevolgtrekkingen maken die hij geraden acht.
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daartoe, niet in persoon verschijnt, maar zich wel laat vertegenwoordigen, kan het
niet houden van een tegengetuigenverhoor een passende sanctie zijn.
Ten vierde zal een meervoudige kamer de zaak doorgaans verwijzen naar een
rechter-commissaris of raadsheer-commissaris (art. 15 lid 4 en 16 lid 5 Rv).258
Deze rechter-commissaris of raadsheer-commissaris wordt belast met het houden
van de getuigenverhoren.
Ten slotte kan de rechtbank, op de gronden genoemd in art. 27 lid 1 Rv, bevelen dat
het getuigenverhoor geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren moet worden
gehouden. Zo achtte de rechtbank Amsterdam een behandeling achter gesloten
deuren gerechtvaardigd voor zover (vertrouwelijke) financiële en bedrijfsgegevens
aan de orde kwamen, aangezien partijen voldoende aannemelijk hadden gemaakt
dat hun belangen ernstig zouden worden geschaad als deze gegevens openbaar
zouden worden.259
5.7.2

Uitvoerbaarverklaring bij voorraad

185

Belang van uitvoerbaarverklaring bij voorraad

Het instellen van een gewoon rechtsmiddel tegen een niet uitvoerbaar bij voorraad
verklaarde beschikking waarbij een voorlopig getuigenverhoor is bevolen, heeft
schorsende werking (art. 360 lid 1 Rv).260 Pas nadat de beschikking onherroepelijk
is geworden, kan dan worden overgegaan tot het houden van het voorlopig getuigenverhoor. Dit heeft als consequentie dat tussen het moment van de indiening
van het verzoek tot het voorlopig getuigenverhoor en het eigenlijke getuigenverhoor
veel tijd kan verstrijken. Het schorsingseffect kan een wederpartij die belang heeft
bij dit tijdsverloop ertoe verleiden een rechtsmiddel in te stellen, zelfs al weet zij op
voorhand dat het rechtsmiddel niet zal slagen. Dit geldt zeker in grote en feitelijk
ingewikkelde zaken waarin de verzoeker een groot belang heeft bij een snel
getuigenverhoor en de wederpartij (vaak) een tegenovergesteld belang heeft bij
het voorkomen van een snel getuigenverhoor.261

258 Vóór de wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in 2002 luidde de laatste
zin van het toenmalige art. 216 lid 1 Rv (1988)(nu art. 188 Rv): “Een rechterlijk college benoemt
één zijner leden tot commissaris voor wie het verhoor zal worden gehouden”. De opname van
een algemene bepaling betreffende de verwijzing van een zaak door de meervoudige naar een
enkelvoudige kamer, maakte deze zin overbodig. PG Herziening Rv 2002, p. 368.
259 Rb. Amsterdam 11 september 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BF0539.
260 Hof Arnhem-Leeuwarden 4 juni 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:CA3386.
261 Hof ’s-Gravenhage 21 november 1985, ECLI:NL:GHSGR:1985:AC9111, NJ 1986, 580.
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De rechter kan een beschikking ambtshalve of op verzoek262 uitvoerbaar bij voorraad verklaren, waardoor de schorsende werking aan het rechtsmiddel wordt
ontnomen (art. 288 Rv).263 De uitvoerbaar-bij-vooraadverklaring dient in beginsel
te worden toegewezen, zonder dat de verzoeker zijn verzoek tot uitvoerbaar-bijvoorraadverklaring hoeft te onderbouwen.264 Een voorlopig getuigenverhoor dient
er immers onder andere toe om snel de feitelijke grondslag van een geschil vast te
stellen. Dit blijkt uit de term “onverwijld” in art. 186 lid 1 Rv en ook uit het uitsluiten
van een hogere voorziening in art. 188 lid 2 Rv.265 Het genoemde doel wordt niet
bereikt als de werking van de beschikking kan worden geschorst door het instellen
van rechtsmiddelen. De verzoeker doet er wel verstandig aan altijd uitvoerbaarverklaring bij voorraad te vragen en niet af te wachten of de rechter hiertoe uit zichzelf
overgaat.
De verzoeker kan in kort geding uitvoerbaarverklaring bij voorraad vorderen als hij
dit is vergeten te verzoeken266 en de rechter de beschikking niet ambtshalve
uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard.267 In beginsel is een spoedeisend belang
(art. 254 lid 1 Rv) gegeven met de toewijzing van het voorlopig getuigenverhoor:
blijkbaar heeft de verzoeker recht op een onverwijld voorlopig getuigenverhoor
(art. 186 lid 1 Rv).268 Bovendien kan na het instellen van hoger beroep aan het hof
uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de beschikking in eerste aanleg worden
verzocht (art. 360 lid 2 Rv).

262 Zowel de verzoeker als de verwerende partij kan een (re)conventioneel verzoek indienen tot
uitvoerbaarverklaring bij voorraad. De verwerende partij zal hierbij doorgaans geen belang
hebben.
263 Vóór 1988 was onduidelijk of uitvoerbaarverklaring bij voorraad mogelijk was (wel volgens Hof
’s-Gravenhage 21 november 1985, ECLI:NL:GHSGR:1985:AC9111, NJ 1986, 580).
264 In Rb. Rotterdam 10 januari 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BC1641, JBPr 2008, 50, m.nt. H.L.G.
Wieten en NJF 2008, 153 onderbouwde de verzoeker zijn verzoek tot uitvoerbaar-bij-voorraadverklaring met de hogere leeftijd van de getuigen, waardoor herinneringen sneller vervagen. Naar
mijn mening is dit onnodig. De verweerder zal moeten aangeven waarom een verzoek niet
uitvoerbaar bij voorraad dient te worden verklaard.
265 De uitsluiting van hoger beroep in art. 188 lid 2 Rv lijkt uitvoerbaarverklaring bij voorraad niet
nodig te maken. Immers, als tegen een beschikking waarbij een voorlopig getuigenverhoor is
bevolen geen hoger beroep kan worden ingesteld, is de beschikking onherroepelijk en staat niets
het houden van een voorlopig getuigenverhoor in de weg. Deze redenering gaat niet op vanwege
de appeldoorbrekingsrechtspraak (zie par. 5.8.2).
266 Als uitvoerbaarverklaring bij voorraad wel is verzocht, maar de rechter vergeten is over de
verzochte uitvoerbaarverklaring bij voorraad te beslissen, kan aanvulling van de beschikking
worden gevraagd op de wijze van art. 32 Rv.
267 Van Mierlo 2014 (T&C Rv), art. 288, aant. 2.
268 Rb. Rotterdam (pres.) 12 december 1990, ECLI:NL:RBROT:1990:AH3374, KG 1991, 23 besliste dat
een vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad moet worden toegewezen, tenzij in hoge
mate waarschijnlijk is dat een ingesteld rechtsmiddel slaagt.
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187

Regeling; de verliezer betaalt

nr. 187

Aangezien titel 1.3 Rv van toepassing is op de bepalingen omtrent het voorlopig
getuigenverhoor, mag krachtens art. 289 Rv een kostenveroordeling worden opgenomen in de beschikking.269 De rechter is niet verplicht een kostenveroordeling uit
te spreken;270 voor een kostenveroordeling is geen plaats waar dat onredelijk en
onbillijk zou zijn.271
De procedure over het al dan niet houden van een voorlopig getuigenverhoor heeft
een contentieus karakter en doorgaans kan een wederpartij worden aangewezen. In
een dergelijke procedure ligt een kostenveroordeling voor de hand.272 Eveneens is
aansluiting bij de hoofdregel in dagvaardingsprocedures – de verliezer betaalt
(art. 237 Rv) – dan logisch.273 Dit houdt in dat de verzoeker in de kosten wordt
veroordeeld bij een afwijzende beschikking en de verweerder in de kosten wordt
veroordeeld bij een toewijzende beschikking, tenzij de verweerder zich niet tegen
het verzoek heeft verzet dan wel heeft laten weten geen bezwaar te hebben tegen
toewijzing van het verzoek.274 In een door het hof Amsterdam besliste zaak kwam
het niet tot een beslissing.275 De verzoeker trok het verzoekschrift vlak voor de
mondelinge behandeling in, omdat het verzoek zou zijn ingehaald door de hoofdzaak. Aangezien in de hoofdzaak een memorie van antwoord was genomen op
20 november 2012 en het verzoek pas werd ingetrokken op 5 maart 2013, ging dat
argument niet op. Het hof veroordeelde de verzoeker daarom als verliezende partij
in de proceskosten.

269 Dit was anders onder het oude bewijsrecht (vóór 1988). Het oude art. 429k Rv (1988) over de
kostenveroordeling was niet van toepassing verklaard op de titel betreffende het voorlopig
getuigenverhoor en de mogelijkheid van een kostenveroordeling vloeide ook anderszins niet
voort uit de wet. HR 11 maart 1988, ECLI:NL:HR:1988:AC1916, NJ 1988, 747 (SOBI/HollandiaKloos), met name de conclusie van A-G Biegman-Hartogh (en de daar genoemde jurisprudentie)
en de noot van W.H. Heemskerk onder het arrest.
270 HR 24 oktober 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2474, NJ 1998, 68; Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2011/
139.
271 A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR 24 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR4980.
272 Kamerstukken II 1966-67, 7753, nr. 5, p. 4 (MvA); Schaafsma-Beversluis (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 289, aant. 2.
273 A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR 24 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR4980.
274 Zie voor een bizar verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor Ktg. Utrecht 21 februari 1997, ECLI:
NL:KTGUTR:1997:AI9506, Prg. 1997, 4748, waarin een verzoeker een voorlopig getuigenverhoor
wenste, omdat hij vermoedde dat hij tijdens een operatie een chip geïmplanteerd had gekregen
als gevolg waarvan informatie over zijn privéleven was verkregen en naar buiten was gebracht.
De beslissing over de proceskosten was opvallend: de verzoeker tot het voorlopig getuigenverhoor maakte volgens de kantonrechter misbruik van zijn bevoegdheid, maar de kantonrechter
zag desondanks geen reden voor een kostenveroordeling.
275 Hof Amsterdam 23 april 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ8566.
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Een oordeel over proceskosten behoeft geen inhoudelijke motivering,276 maar de
omstandigheden van het geval en de stellingen van partijen kunnen dit anders doen
zijn.277 Als partijen inhoudelijk hebben gedebatteerd over de proceskosten, zal de
rechter hierover een gemotiveerd oordeel moeten geven.278
188

Liquidatietarief; intellectuele eigendomszaken

Het is gebruikelijk dat de rechter bij een proceskostenveroordeling het liquidatietarief in acht neemt.279 Hij is daartoe echter niet gehouden; de rechter kan een partij
veroordelen in de werkelijke kosten die aan de zijde van de wederpartij zijn gevallen.
De rechter dient daarbij rekening te houden met de omstandigheden van het geval,
bijvoorbeeld waarom de proceskosten hoog zijn opgelopen en de oorzaak van
eventuele vertragingen en complicaties.280 In intellectuele eigendomszaken kent
art. 1019h Rv een eigen regeling. In deze zaken geldt niet het liquidatietarief als
uitgangspunt, maar wordt de verliezende partij veroordeeld in de redelijke en
evenredige kosten. Vanaf 1 augustus 2008 gelden echter ook indicatietarieven in
intellectuele eigendomszaken (met uitzondering van octrooizaken), omdat daaraan
in de praktijk behoefte bestond vanwege het risico van hoge kostenveroordelingen.281 Volgens Van Nispen doen de indicatietarieven geen afbreuk aan de regel dat
de redelijke en evenredige kosten worden vergoed; “zij geven een indicatie van
het maximale bedrag aan proceskosten dat door de bank genomen nog als redelijk
en evenredig kan worden aangemerkt”.282
189

Kosten na de beslissing op het verzoekschrift

De kostenveroordeling in de beschikking heeft alleen betrekking op de kosten die
zijn gemaakt vanaf het indienen van het verzoekschrift tot het geven van de
beschikking waarin wordt beslist of al dan niet een voorlopig getuigenverhoor wordt
gehouden. De kosten die eventueel daarna voor de getuigenverhoren zelf worden
gemaakt, kunnen in de proceskostenveroordeling niet worden meegenomen, omdat
deze verhoren in de toekomst liggen. In par. 5.15 wordt behandeld of en op welke
wijze deze kosten worden vergoed.

276 HR 24 oktober 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2474, NJ 1998, 68.
277 HR 6 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV9444, NJ 2006, 656, m.nt. S.F.M. Wortmann. Zie ook A-G
Van Soest in zijn conclusie voor HR 24 oktober 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2474, NJ 1998, 68.
278 Bij een routinematig gedaan verzoek om de wederpartij in de proceskosten te veroordelen hoeft
de rechter zijn oordeel niet te motiveren. Zie ook A-G Van Soest in zijn conclusie voor HR
24 oktober 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2474, NJ 1998, 68; A-G Verkade in zijn conclusie voor HR
20 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7995, NJ 2009, 234, m.nt. S.F.M. Wortmann.
279 Hof Amsterdam 23 april 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ8566.
280 HR 20 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7995, NJ 2009, 234, m.nt. S.F.M. Wortmann.
281 De Indicatietarieven in IE-zaken zijn gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (laatste versie 11 oktober 2010). Kritisch over art. 1019h Rv is Van Schaick. Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2011/130.
282 Van Nispen 2014 (T&C Rv), art. 1019h, aant. 6. Zie hierover ook Tjong Tjin Tai (Burgerlijke
Rechtsvordering), art. 1019h Rv, aant. 8.
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Rechtsmiddelen

190

Asymmetrisch appelverbod

nr. 191

Op het voorlopig getuigenverhoor is de algemene regeling van het hoger beroep en
cassatieberoep tegen beschikkingen in art. 358-362 Rv resp. 426-429 Rv van
toepassing, voor zover de bijzondere regeling in art. 186-193 Rv daarvan niet afwijkt.
In art. 188 lid 2 Rv wordt met een asymmetrisch appelverbod een uitzondering
gemaakt op de hoofdregel: voor zover het verzoek tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor wordt toegewezen, is geen hogere voorziening mogelijk.283 Het
appelverbod geldt voor zover een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor is toegewezen. Ook tegen een gedeeltelijke afwijzing kan daarom een
rechtsmiddel worden ingesteld.284 De afwijzing kan betrekking hebben op de
getuigen (bijvoorbeeld het aantal getuigen285 of een bepaalde getuige)286 of op de
feiten (bijvoorbeeld omdat de rechter beslist dat het verhoor alleen ziet op het
gebeurde na 1 januari 2006, terwijl verzocht was de feiten na 1 januari 2004 te
onderzoeken).
191

Door wie kan een rechtsmiddel worden ingesteld; termijn

Hoger beroep kan worden ingesteld door de verzoeker en de verschenen belanghebbenden binnen drie maanden na de dag van de beschikking (art. 358 lid 2 Rv).
Niet verschenen belanghebbenden kunnen hoger beroep instellen287 binnen drie
maanden na de betekening van de beschikking of nadat de beschikking hun op
andere wijze bekend is geworden (art. 358 lid 2 Rv).288 In een zaak waarin een

283 Zie voor andere appelverboden Hovens 2005, p. 40-41; Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein &
Wesseling-van Gent 4 2012/22.
284 Bij de herziening van het bewijsrecht in 1988 hebben tekstuele wijzigingen beter tot uitdrukking
gebracht dat een hogere voorziening niet alleen mogelijk is als het verzoek geheel wordt
afgewezen, maar ook als het verzoek gedeeltelijk wordt afgewezen. PG Bewijsrecht 1988,
p. 310-311.
285 Ook als de rechter het totale aantal getuigen beperkt tot een lager aantal dan in het verzoekschrift
genoemd, is dit naar mijn mening een afwijzing waartegen een rechtsmiddel kan worden
ingesteld. In Rb. ’s-Gravenhage 22 juli 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BD8670 stond de rechtbank
het horen van niet meer dan vijf getuigen toe, terwijl de verzoeker in het verzoekschrift meer dan
vijf getuigen had genoemd, omdat “met het horen van meer dan vijf getuigen doorgaans geen
redelijk doel wordt gediend”. Als de verzoeker na afloop van het getuigenverhoor van mening zou
zijn dat het horen van andere getuigen noodzakelijk was, kon het horen van deze getuigen
schriftelijk aan de rechter-commissaris worden gevraagd.
286 PG Bewijsrecht 1988, p. 311.
287 HR 6 februari 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5533, NJ 1988, 1, m.nt. W.H. Heemskerk (Slingerland/
Gemeente Amsterdam); HR 15 september 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1809, NJ 1996, 159, m.nt. H.E.
Ras (Perrier/Marceau).
288 HR 27 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ0510, NJ 2012, 626, m.nt. H.J. Snijders en JBPr 2012, 4, m.nt.
F.J.H. Hovens (Denkavit/De Boer).
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voorlopig getuigenverhoor was bevolen op verzoek van een vermeend slachtoffer
van seksueel misbruik tegen het bisdom Utrecht, stelde degene die het misbruik zou
hebben gepleegd (X) hoger beroep in tegen de beschikking waarbij het voorlopig
getuigenverhoor was bevolen.289 Volgens het inleidende verzoekschrift hield het
vermeende slachtoffer het bisdom aansprakelijk voor zijn schade; de hoofdzaak zou
dus gevoerd worden tussen het slachtoffer en het bisdom en niet tussen het
slachtoffer en X.290 Het hof merkte X terecht aan als belanghebbende. Als veroorzaker van de schade was X nauw bij het onderwerp van het voorlopig getuigenverhoor betrokken en kon hij door de uitkomst van het verhoor zodanig in zijn eigen
belang worden getroffen dat daarin een eigen belang was gelegen om als belanghebbende te worden aangemerkt en hoger beroep te mogen instellen. X heeft naar
mijn mening een ongeveer gelijk of groter belang bij de procedure tussen het
slachtoffer en het bisdom, omdat in die procedure moet worden vastgesteld of, en
op welke wijze, X het slachtoffer seksueel heeft misbruikt (zie par. 5.4). Uiteraard
geldt ook voor de niet verschenen belanghebbenden het appelverbod; de belanghebbende kan alleen in hoger beroep tegen de afwijzing van het verzoek. Cassatieberoep kan worden ingesteld door degenen die in eerste aanleg of hoger beroep
verschenen zijn, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak (art. 426 lid 1 Rv).
Ook hier geldt, dat het rechtsmiddel alleen tegen de afwijzing van een voorlopig
getuigenverhoor kan worden ingesteld.
192

Bevoegde rechter

Het hoger beroep tegen de beschikking van de rechtbank moet worden ingesteld bij
het gerechtshof (art. 60 Wet RO), ook als de hoofdzaak inmiddels aanhangig is
gemaakt bij een rechtbank. Als de rechtbank Amsterdam een verzoek tot het houden
van een voorlopig getuigenverhoor afwijst, terwijl de hoofdzaak inmiddels aanhangig is gemaakt bij de rechtbank Den Haag, dan dient het hoger beroep tegen de
afwijzende beschikking te worden ingesteld bij het hof Amsterdam. Beveelt het hof
Amsterdam vervolgens een voorlopig getuigenverhoor, dan moet dat plaatshebben
bij de rechtbank Den Haag omdat daar de hoofdzaak inmiddels aanhangig is
gemaakt.291
193

Principaal appel; nevenverzoeken

Het is niet mogelijk het appelverbod te omzeilen door mee te liften op een
ontvankelijk principaal appel. Het instellen van principaal appel tegen het afwijzende deel van de beschikking, maakt het instellen van incidenteel appel tegen het
toewijzende deel van de beschikking niet mogelijk.292 Op nevenverzoeken is het

289 Hof Arnhem-Leeuwarden 26 november 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:8971.
290 Volgens het inleidende verzoekschrift hield het vermeende slachtoffer het bisdom verantwoordelijk voor zijn schade op grond van art. 6:170 BW (het bisdom was de werkgever van X) en
art. 6:162 BW (onrechtmatige daad vanwege nalatigheid).
291 Hof Amsterdam 8 januari 1998, ECLI:NL:GHAMS:1998:AC0175, NJ 1998, 750.
292 Hof Leeuwarden 25 oktober 2000, ECLI:NL:GHLEE:2000:AA7862, NJK 2000, 98.
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rechtsmiddelenverbod niet van toepassing, omdat de nevenverzoeken buiten het
toepassingsgebied van art. 186 Rv vallen.293 Beslissingen over de proceskosten of de
uitvoerbaarverklaring bij voorraad vallen wel onder het appelverbod.294
5.8.2
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Gronden

De regel van art. 188 lid 2 Rv is niet zo strikt als zij op het eerste gezicht lijkt. Op het
appelverbod voor toewijzende beschikkingen geldt een uitzondering: het appelverbod kan op bepaalde gronden worden doorbroken.295 Volgens vaste jurisprudentie
van de Hoge Raad kan het appelverbod296 voor een beschikking waarbij het
voorlopig getuigenverhoor is toegewezen op drie297 gronden worden doorbroken:
ten eerste als art. 186 Rv ten onrechte is toegepast, ten tweede als art. 186 Rv ten
onrechte buiten toepassing is gelaten en ten derde als essentiële vormen zijn
verzuimd.298 Als hoger beroep wordt ingesteld op één van deze drie gronden, welke
hierna worden behandeld, dan is het hoger beroep ontvankelijk. De rechter zal

293 Zie HR 22 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB5626, NJ 2010, 542 (Fortis/Y). In deze zaak was bij
een verzoek om een voorlopig deskundigenbericht een nevenverzoek tot het verschaffen van
medische gegevens van de wederpartij gedaan.
294 Zie HR 19 oktober 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC6692, NJ 1980, 471, m.nt. W.H. Heemskerk (Huijvenaar/ADS-Anker Data System).
295 Ook wordt wel gesproken van een doorbraak van appelverboden, aangezien de wettelijke
appelverboden in de rechtspraak behoorlijk zijn uitgehold. Snijders/Wendels 2009, nr. 315.
296 In art. 188 lid 2 Rv wordt zowel hoger beroep als cassatieberoep uitgesloten. Indien echter enkel
hoger beroep is uitgesloten, zoals bijvoorbeeld in art. 388 lid 2 Rv, dan kan de uitsluiting van
hoger beroep niet worden doorbroken op één van de doorbrekingsgronden. De doorbrekingsgronden kunnen dan wel worden aangevoerd als klachten in cassatie. HR 21 september 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BW4896, NJ 2013, 351, m.nt. H.J. Snijders (Betsalel-Beukers/Stichting Joodse
Omroep).
297 In onder andere HR 17 juni 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1401, NJ 1995, 367, m.nt. H.J. Snijders
(Rabobank/Sporting Connection) wordt nog een vierde grond genoemd: het buiten het toepassingsgebied van het artikel treden. Deze grond is echter overbodig als eerst wordt vastgesteld of
het appelverbod geldt voor een bepaalde beslissing. Ik vind het systematisch juister om eerst de
voorvraag – valt een beslissing onder het appelverbod – te stellen. Pas als die vraag bevestigend
wordt beantwoord kan toegekomen worden aan de vraag op welke grond het appelverbod kan
worden doorbroken. Zie over het al dan niet aanvaarden van een vierde grond: Hovens 2005,
nr. 50; Snijders/Wendels 2009, nr. 317 en de daar genoemde literatuur; Hammerstein 2014 (T&C
Rv), art. 332, aant. 6; Hugenholtz/Heemskerk 2012, nr. 156; Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2012/24.
298 HR 29 maart 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4989, NJ 1986, 242, m.nt. W.H. Heemskerk en L. Wichers
Hoeth, r.o. 3.2 (Enka/Dupont). Vaste rechtspraak. Zie bijvoorbeeld ook: HR 24 maart 1995, ECLI:
NL:HR:1995:ZC1683, NJ 1998, 414, m.nt. P. Vlas (Saueressig/Forbo); HR 22 oktober 1999, ECLI:NL:
HR:1999:ZC3002, NJ 1999, 798; HR 12 mei 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5781, JOL 2000, 276 (BTG
Holdings/De Vries Robbé).
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vervolgens moeten beoordelen of de appeldoorbrekingsgrond terecht is voorgesteld.
Zo niet, dan dient het beroep te worden verworpen.299
195

Grond a: art. 186 Rv is ten onrechte toegepast

Als de rechter de regeling van het voorlopig getuigenverhoor heeft toegepast, terwijl
hij dat niet had mogen doen, is appel uiteraard mogelijk. Zo niet, dan zou het
appelverbod andere onderwerpen behelzen dan de onderwerpen waarvoor het
appelverbod is bedoeld.300 In zijn noot onder Enka/Dupont301 merkt Heemskerk
op dat een beschikking waarbij art. 186 Rv ten onrechte is toegepast er uitziet als een
beslissing als bedoeld in het artikel. Een voorvraag van bevoegdheid of algemene
ontvankelijkheid (bijvoorbeeld: door wie kan een voorlopig getuigenverhoor worden verzocht of voor welk type zaken is een voorlopig getuigenverhoor mogelijk) is
door de rechter echter verkeerd beantwoord in die zin, dat de rechter zich ten
onrechte bevoegd heeft verklaard of ten onrechte de verzoeker ontvankelijk heeft
verklaard. Deze voorvragen worden geacht buiten de toepassing van het artikel te
vallen. Als in hoger beroep het bezwaar wordt geuit dat de rechtbank zich in strijd
met de EEX-Vo bevoegd heeft verklaard, is de appellant ontvankelijk in zijn hoger
beroep, omdat hij in feite aanvoert dat de rechtbank ten onrechte toepassing heeft
gegeven aan art. 186 Rv.302 Een ander voorbeeld betrof een zaak waarin een
minderheidsaandeelhouder een voorlopig getuigenverhoor verzocht. De rechtbank
wees het verzoek toe, waarna de wederpartij in hoger beroep ging omdat de
rechtbank art. 186 Rv ten onrechte zou hebben toegepast. Volgens de wederpartij
stond de rechtspositie van de minderheidsaandeelhouder in de weg aan het vragen
van een voorlopig getuigenverhoor, omdat de informatieverschaffing binnen de NV
uitputtend zou zijn geregeld in boek 2 BW. Informatie over de gang van zaken
binnen een NV zou niet via de weg van het voorlopig getuigenverhoor mogen
worden verkregen. Het hof verwierp dit verweer terecht, zo overwoog de Hoge Raad.
Art. 186 Rv was niet ten onrechte toegepast, omdat iedere belanghebbende, zo ook
de minderheidsaandeelhouder, een voorlopig getuigenverhoor mag verzoeken.303
Voor voorschriften die (expliciet of impliciet) deel uitmaken van de wettelijke
regeling die door de verzoeker wordt ingeroepen, geldt het appelverbod wel. Hierbij
gaat het om de wijze waarop de rechter de regels van het voorlopig getuigenverhoor
heeft toegepast. Over de vraag of de rechter de regels van het voorlopig getuigen-

299 Hammerstein 2014 (T&C Rv), art. 332, aant. 6; Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2012/26. Kritisch: Hovens 2005, nr. 60.
300 Hovens 2005, nr. 56; Snijders/Wendels 2009, nr. 318.
301 W.H. Heemskerk in zijn noot in NJ 1986, 242 onder HR 29 maart 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4989,
ook m.nt. L. Wichers Hoeth (Enka/Dupont); Hovens 2005, nr. 57.
302 Hof Amsterdam 5 augustus 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BN3401. Een vergelijkbare zaak betrof
Hof ’s-Hertogenbosch 11 februari 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BI6343, waarin de rechtbank ten
onrechte niet haar internationale bevoegdheid had onderzocht en naar het oordeel van het hof
ten onrechte deze bevoegdheid had aangenomen.
303 HR 20 oktober 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1851, NJ 1996, 120, m.nt. J.M.M. Maeijer (Perrier/
Marceau).
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verhoor juist heeft toegepast, kan niet worden geklaagd. Klagen over bijvoorbeeld de
vraag of de feiten die de verzoeker wil bewijzen relevant zijn, is daarom niet
mogelijk. Immers, het appelverbod beoogt juist een discussie hierover in beroep
uit te sluiten.304
196

Grond b: art. 186 Rv is ten onrechte niet toegepast

Bij deze doorbrekingsgrond wordt hetzelfde type voorvragen gesteld als genoemd
onder a, maar worden deze voorvragen anders beantwoord: de rechter verklaart
zich ten onrechte bijvoorbeeld onbevoegd. De verkeerde beantwoording van de
voorvraag heeft tot gevolg dat de rechter niet tot een inhoudelijke beoordeling van
de zaak komt. De grond ‘art. 186 is ten onrechte niet toegepast’ is het spiegelbeeld
van de grond ‘art. 186 is ten onrechte wel toegepast’. Deze grond spreekt derhalve
voor zich.305
197

Grond c: verzuim van essentiële vormen

Verzuim van essentiële vormen wordt aangenomen als aan een klacht ten grondslag
ligt dat een zo fundamenteel beginsel is veronachtzaamd dat van een eerlijke en
onpartijdige behandeling van de zaak niet meer kan worden gesproken. Schending
van hoor en wederhoor valt in ieder geval onder deze omschrijving.306 Een op grond
van schending van hoor en wederhoor ingesteld rechtsmiddel is ontvankelijk; de
rechter zal vervolgens moeten beoordelen of het beginsel daadwerkelijk is geschonden.
In het verzoekschrift moet de verzoeker vermelden wie de (vermoedelijke) wederpartij in de hoofdzaak is (art. 187 lid 3 Rv). De rechter mag afgaan op deze
vermelding en dient alleen deze wederpartij op te roepen (art. 187 lid 4 Rv).307

304 A-G Bakels in zijn conclusie voor HR 22 oktober 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC3002, NJ 1999, 798;
Hovens 2005, nr. 57; Snijders/Wendels 2009, nr. 321; Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein &
Wesseling-van Gent 4 2012/24. Vóór 1988 kon tijdens een aanhangig geding een voorlopig
getuigenverhoor alleen worden bevolen wanneer het gevaar bestond dat dit bewijsmiddel
verloren zou gaan. Een beschikking moest gebaseerd zijn op een verzoek waarin was omschreven
dat en waarom dit gevaar bestond en in de beschikking moest tot uitdrukking komen dat de
rechtbank die redenen aanvaardde. Bij gebreke hiervan was volgens de Hoge Raad geen sprake
van een beschikking in de zin van art. 188 lid 2 Rv en stond derhalve hoger beroep open. HR
27 juni 1974, ECLI:NL:HR:1974:AB6163, NJ 1975, 239, m.nt. W.L. Haardt (RDM/US Freight Transport
Development). Zie hierover Hovens 2005, nr. 57.
305 Zie hierover Hovens 2005, nr. 58; Snijders/Wendels 2009, nr. 320.
306 HR 29 maart 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4989, NJ 1986, 242, m.nt. W.H. Heemskerk en L. Wichers
Hoeth (Enka/Dupont). Vaste rechtspraak. Zie bijvoorbeeld ook: HR 4 maart 1988, ECLI:NL:
HR:1988:AB8701, NJ 1989, 4, m.nt. W.H. Heemskerk (Hollandsche Beton Maatschappij/Wielenga);
HR 25 maart 1988, ECLI:NL:HR:1988:AC2367, NJ 1989, 3, m.nt. W.H. Heemskerk (Staat/ABN).
Hovens 2005, nr. 51; Snijders/Wendels 2009, nr. 319; Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein &
Wesseling-van Gent 4 2012/24.
307 Een andere belanghebbende die een verweerschrift heeft ingediend, wordt ook opgeroepen voor
de behandeling (art. 282 lid 3 Rv).
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Hoewel de rechter ook andere belanghebbenden mag oproepen, zal dat er in de
praktijk niet snel van komen, alleen al omdat de rechter op de hoogte moet zijn van
het bestaan van andere belanghebbenden.308 Hoewel de rechter in eerste aanleg
niet snel het niet oproepen van andere belanghebbenden kan worden verweten,
moet de belanghebbende, die niet op het verzoek is gehoord alsnog de gelegenheid
krijgen zijn bezwaren tegen de toewijzing van het voorlopig getuigenverhoor naar
voren te brengen, omdat het middel van het voorlopig getuigenverhoor zich leent
voor misbruik.309 De niet gehoorde belanghebbende kan op grond van schending
van hoor en wederhoor in hoger beroep gaan tegen de toewijzing van het voorlopig
getuigenverhoor.310
Uiteraard kan de niet tijdig of niet correct opgeroepen partij ook een beroep doen op
deze doorbrekingsgrond.311 De verweerder in hoger beroep, die meende niet correct
te zijn gehoord in eerste aanleg,312 vond geen gehoor bij het hof Leeuwarden.313
Volgens het hof was het beginsel van hoor en wederhoor niet geschonden, omdat
partijen wel waren gehoord. De enkele omstandigheid dat het horen niet naar
behoren was gebeurd, was onvoldoende, nu de wetgever dergelijke discussies juist
had willen uitsluiten met het opnemen van een rechtsmiddelenverbod. Naar mijn
mening is het beginsel van hoor en wederhoor zo fundamenteel, dat een vermeende
schending daarvan altijd en onverkort – ongeacht of het horen geheel niet dan wel
gebrekkig heeft plaatsgevonden – dient te worden beoordeeld in hoger beroep.
Een klacht over verzuim van de wettelijke motiveringseis is geen verzuim van
essentiële vormen, waarbij het er niet toe doet of de rechter zijn beslissing gebrekkig
of geheel niet heeft gemotiveerd.314 Volgens Heemskerk is het motiveringsbeginsel
weliswaar een hoofdbeginsel van procesrecht, maar is de uitwerking afhankelijk van

308 A-G Asser in zijn conclusie voor HR 15 september 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1809, NJ 1996, 159,
m.nt. H.E. Ras (Perrier/Marceau).
309 HR 29 maart 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4989, NJ 1986, 242, m.nt. W.H. Heemskerk en L. Wichers
Hoeth (Enka/Dupont).
310 HR 6 februari 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5533, NJ 1988, 1, m.nt. W.H. Heemskerk (Slingerland/
Gemeente Amsterdam); HR 15 september 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1809, NJ 1996, 159, m.nt. H.E.
Ras (Perrier/Marceau). Zie ook Hof Amsterdam 10 maart 1988, ECLI:NL:GHAMS:1988:AC1341, NJ
1989, 64; Hof ’s-Gravenhage 20 oktober 1992, ECLI:NL:GHSGR:1992:AD1758, NJ 1993, 277; Hof ’sHertogenbosch 20 januari 1994, ECLI:NL:GHSHE:1994:AD2025, NJ 1994, 600; Hof ArnhemLeeuwarden 26 november 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:8971.
311 HR 30 maart 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0813, NJ 2001, 303, m.nt. P.A. Stein onder NJ 2001, 302 (De
Jonge/Stichting voor Regionale Zorgverlening); Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2012/24.
312 De rechter zou het probandum hebben aangepast op grond van mededelingen van de verzoeker,
terwijl die mededelingen tijdens de zitting niet konden worden geverifieerd door de verweerder
en hij daarop ook niet kon reageren.
313 Hof Leeuwarden 25 oktober 2000, ECLI:NL:GHLEE:2000:AA7862, NJK 2000, 98.
314 HR 4 maart 1988, ECLI:NL:HR:1988:AB8701, NJ 1989, 4, m.nt. W.H. Heemskerk (Hollandsche Beton
Maatschappij/Wielenga); HR 25 maart 1988, ECLI:NL:HR:1988:AC2367, NJ 1989, 3, m.nt. W.H.
Heemskerk (Staat/ABN). Vaste rechtspraak. Hovens 2005, nr. 53; Asser Procesrecht/Bakels,
Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2012/24.
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allerlei factoren: “Een niet of summier of zwak gemotiveerd vonnis is heel goed
verenigbaar met een eerlijke en openbare behandeling van de zaak, binnen een
redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige rechter”.315
Naar mijn mening dient de schending van de onpartijdigheid van de rechter ook
voldoende grond te zijn om het appelverbod te doorbreken, omdat in dat geval niet
kan worden gesproken van het vereiste van een “onpartijdige behandeling” in de
door de Hoge Raad gegeven omschrijving van essentiële vormen.316 Schending van
art. 6 EVRM valt niet onder verzuim van essentiële vormen, niet alleen omdat dat
artikel niet van toepassing is in het voorlopig getuigenverhoor, maar ook omdat niet
alle in art. 6 EVRM genoemde waarborgen voor een eerlijk proces vallen onder de
definitie van essentiële vormen.317
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Reden voor het opnemen van het asymmetrische appelverbod

De wetgever achtte het asymmetrische appelverbod in overeenstemming met de
spoedeisendheid die eigen is aan het voorlopig getuigenverhoor. De betekenis zou
anders voor een belangrijk deel aan het voorlopig getuigenverhoor ontvallen, omdat
het instellen van een rechtsmiddel het snel doen horen van getuigen zou belemmeren. Bij een beroep tegen de toewijzing van een voorlopig getuigenverhoor had
volgens de wetgever ook niemand belang: “de verzoeker niet, omdat hij zijn verzoek
ingewilligd zag, en de tegenpartij of toekomstige tegenpartij niet, omdat een
voorlopig getuigenverhoor geen nadeel aan de zaak kan toebrengen”.318 Ook de
Hoge Raad overwoog in het arrest Saueressig/Forbo319 dat het asymmetrisch appelverbod is gerechtvaardigd vanwege de spoedeisendheid die eigen is aan het
voorlopig getuigenverhoor:
“3.4.6 (…) Overigens verzetten meergenoemde eisen [de eisen van een goede procesorde, EG] zich
geenszins ertegen, met betrekking tot het hoger beroep van beschikkingen op een verzoek
onverwijld een voorlopig getuigenverhoor te gelasten, in dier voege verschil te maken tussen
afwijzende en toewijzende beschikkingen, dat van eerstgenoemde zonder meer, doch van
laatstgenoemde slechts ter zake van klachten als hiervoor in 3.4.2 omschreven, beroep openstaat.
Dit verschil, dat erop neerkomt dat ten aanzien van afwijzende beschikkingen wèl en ten aanzien
van toewijzende beschikkingen géén discussie meer mogelijk is over de wijze waarop de rechter
van zijn aan art. 214 ontleende bevoegdheden gebruik heeft gemaakt, strookt met de spoedeisendheid die doorgaans aan het voorlopig getuigenverhoor eigen is.”

315 W.H. Heemskerk in zijn noot in NJ 1989, 4 onder HR 4 maart 1988, ECLI:NL:HR:1988:AB8701
(Hollandsche Beton Maatschappij/Wielenga).
316 Zie ook Dam 1994, p. 28; Hovens 2005, nr. 52.
317 Hovens 2005, nr. 51.
318 Handelingen II, Bijlagen 1950-51, 1585, nr. 9, p. 11 (Nota naar aanleiding van het verslag).
319 HR 24 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1683, NJ 1998, 414, m.nt. P. Vlas (Saueressig/Forbo).
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In hetzelfde arrest meende de Hoge Raad dat ook van strijdigheid met art. 6 EVRM
geen sprake is, omdat het artikel niet van toepassing is op het voorlopig getuigenverhoor (zie verder nr. 112).320
199

Reden voor het opnemen van het asymmetrische appelverbod is
achterhaald

Naar mijn mening moet het appelverbod van art. 188 lid 2 Rv worden geschrapt
vanwege de (mogelijke) nadelige gevolgen van een voorlopig getuigenverhoor voor
de wederpartij.321
Het asymmetrische appelverbod stamt uit de tijd dat een voorlopig getuigenverhoor
slechts mogelijk was als gevaar voor verlies van bewijs bestond én de schorsende
werking van beroep niet kon worden doorbroken. Als gevaar bestaat voor het verlies
van bewijs, is het uitsluiten van schorsende rechtsmiddelen een logische maatregel.322
Inmiddels kan een voorlopig getuigenverhoor worden verzocht ter opheldering van
feiten en wordt de beschikking doorgaans uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Het
argument van de snelheid waarmee getuigen moeten kunnen worden gehoord, gaat
daarom niet meer op. Ekelmans merkt bovendien op dat bij de regeling van “de
spoedvoorziening bij uitstek, het kort geding” geen appelverbod geldt.323
In deze situatie zie ik niet in waarom de verzoeker bij afwijzing wel zijn geluk mag
beproeven in hoger beroep en cassatieberoep en de verweerder niet bij toewijzing.
Ten eerste kan de verweerder net zoveel of zelfs meer belang hebben bij afwijzing als
de verzoeker bij toewijzing. Verkade heeft in het kader van nabootsingszaken kritiek
geuit op het asymmetrische appelverbod, waarvoor hij geen begrijpelijke reden kan
verzinnen.324 Over de motivering van de wetgever merkt hij op: “De departementale
naïviteit die hieruit spreekt, behoeft in de context van dit opstel geen nadere
toelichting.”. Verkade gebruikt het woord naïef, omdat de enkele aankondiging
van een nabootsingsprocedure vaak onmiddellijke markteffecten heeft, met name
als het om duurzame consumptiegoederen of produktiemiddelen gaat. Ook in
andere zaken dan nabootsingszaken kan gelden, dat een voorlopig getuigenverhoor
als voorbode van een bodemprocedure nadelige effecten kan hebben voor de
wederpartij. Ten tweede heeft de rechter geen discretionaire bevoegdheid bij de
beoordeling van het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor,
zodat gezegd kan worden dat de verweerder bij de beoordeling van het verzoek al op
achterstand staat. Ten slotte kost het de verweerder tijd en geld om de voorlopig
320 Zie ook Hof Leeuwarden 25 oktober 2000, ECLI:NL:GHLEE:2000:AA7862, NJK 2000, 98. Overigens
kan uit art. 6 EVRM geen toegang tot een appel- of cassatierechter worden afgeleid, zie hierover
Hovens 2005, p. 21-41.
321 Zie ook Ekelmans 2010, p. 249-251 en Ekelmans 2012, nr. 9.2. Ekelmans laat zich kritisch uit over
het asymmetrisch appelverbod en de redenen daarvoor.
322 Ekelmans 2010, p. 249-250; Verkade 1991, p. 325-326. Zie ook par. 2.6 en 2.7.
323 Ekelmans 2010, p. 250.
324 Verkade 1991, p. 325-326.
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getuigenverhoren voor te bereiden en bij te wonen, welke kosten de wederpartij niet
geheel vergoed krijgt.325
Het schrappen van het appelverbod zal in de praktijk niet leiden tot een enorme
toename van met name hoger beroep. Een verzoek tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor moet in beginsel worden toegewezen (zie par. 6.3), maar in de
praktijk wordt een voorlopig getuigenverhoor (te) vaak afgewezen omdat rechters
onwillig zijn getuigen te horen. De toename van het aantal gevallen waarin na het
opheffen van het (asymmetrische) appelverbod wel een rechtsmiddel kan worden
ingesteld en wordt ingesteld, zal daarom wel meevallen. Het floodgate-argument is
dan ook geen reden om partijen niet dezelfde processuele middelen toe te kennen
(zie over het floodgate-argument nr. 126).
5.9

De taak en de bevoegdheden van de rechter-commissaris

200

Aanhouding

Nadat de rechtbank een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor
heeft toegewezen, zal onder normale omstandigheden het voorlopig getuigenverhoor daarop volgend moeten worden gehouden. De rechter bepaalt in zijn toewijzende beschikking ook een tijd en plaats voor het houden van het verhoor (art. 188
lid 1 Rv). In een omvangrijke Fortiszaak beval de rechtbank een voorlopig getuigenverhoor, maar bepaalde zij daarbij dat het verhoor om proceseconomische
redenen pas op een nader te bepalen datum zou aanvangen.326 De rechtbank voerde
daarvoor een groot aantal omstandigheden, die ook in onderling verband moesten
worden bezien, aan.327 De beslissing om het voorlopig getuigenverhoor aan te
houden was voorlopig. Een partij zou schriftelijk kunnen verzoeken alsnog tot het

325 Het liquidatietarief is doorgaans leidend, hoewel de rechter niet is gebonden aan het liquidatietarief (zie nr. 188) en in IE-zaken art. 1019h Rv geldt (op basis waarvan een partij veroordeeld kan
worden in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk
gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet).
326 Rb. Amsterdam 7 oktober 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BN9667.
327 Deze omstandigheden hingen voor een groot deel samen met de bodemprocedure tussen
dezelfde partijen, waarin het aantal te bewijzen feiten in de conclusies was beperkt en in
maart/april 2011 een inhoudelijk vonnis zou worden gewezen. Het te wijzen vonnis zou het
aantal te bewijzen feiten reduceren dan wel nader omlijnen. Bovendien zouden getuigenverhoren
tijdrovend zijn en worden gecompliceerd door verschoningsrechten en geheimhoudingsplichten,
terwijl verklaringen van veel te horen personen al waren vastgelegd in een enquêteverslag. De
rechtbank vond steun voor deze beslissing in HR 11 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6809, NJ
2005, 442, m.nt. W.D.H. Asser en JBPr 2005, 21, m.nt. E.F. Groot (Frog/Floriade) en HR 21 november
2008, ECLI:NL:HR:2008:BF3938, NJ 2008, 608 en JBPr 2009, 12, m.nt. E.F. Groot (Udo/Renault),
omdat de casus veel gelijkenis vertoonden en de te dienen belangen hetzelfde waren. Kortom, de
rechtbank had in dit geval voldoende reden om af te wijzen op grond van de goede procesorde
vanwege het stadium waarin de hoofdzaak verkeerde en andere proceseconomische argumenten.
Als de rechtbank het meerdere (afwijzing) mag, dan is naar mijn mening ook deze minder
vergaande beslissing (aanhouding) toegestaan.
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horen van getuigen over te gaan op grond van een voldoende zwaarwegende
wijziging van omstandigheden.
201

Taakverdeling tussen gerecht en rechter-commissaris

De vraag die hierna wordt behandeld is of, en in hoeverre, de rechter-commissaris328 bevoegd is om beslissingen te nemen over het houden van een voorlopig
getuigenverhoor na de toewijzing daarvan door de rechtbank.329
De wetgever zag bij de herziening van Rv een duidelijke taakverdeling tussen
gerecht en rechter-commissaris. Het gerecht is bevoegd tot het nemen van beslissingen, waaronder moet worden verstaan het doen van een uitspraak in de vorm van
een (tussen)vonnis of een (tussen)beschikking. De rechter-commissaris is slechts
bevoegd tot het behandelen van de zaak en fungeert als uitvoerder van de
beslissingen van het gerecht.330 Bij de rechter-commissaris kan niet (deels) opnieuw
een beslissing betreffende het houden van getuigenverhoren worden afgedwongen.
Dit zou neerkomen op een verkapt hoger beroep, terwijl de wetgever het instellen
van een rechtsmiddel in beginsel heeft verboden (art. 188 lid 2 Rv). De verweerder of
een andere belanghebbende die bezwaren heeft tegen de toewijzing van het
voorlopig getuigenverhoor dient hoger beroep bij het hof in te stellen tegen de
toewijzende beschikking en daarbij beroep te doen op een appeldoorbrekingsgrond
(zie par. 5.8.2). Ter gelegenheid van dit hoger beroep dan wel in kort geding kan

328 Hiermee wordt ook steeds de kantonrechter of raadsheer-commissaris bedoeld.
329 In oudere rechtspraak besliste de Hoge Raad dat de rechter-commissaris in beginsel de beslissing
van de rechtbank diende uit te voeren: HR 25 november 1971, ECLI:NL:HR:1971:AB5987, NJ 1972,
63 (de rechter-commissaris mocht niet beoordelen of ten aanzien van een bepaalde getuige
gevaar voor verlies van bewijs bestond, ook al was de wederpartij niet gehoord); HR 11 november
1977, ECLI:NL:HR:1977:AC2185, NJ 1978, 399, m.nt. W.H. Heemskerk (Hoogendijk/Van der Lek)(de
rechter-commissaris was gebonden aan het oordeel van de rechtbank dat bepaalde feiten van
belang konden zijn in de hoofdzaak). In de zaak Enka/Dupont was zonder de wederpartij te horen
(vóór 1988 hoefde de wederpartij niet te worden opgeroepen om te worden gehoord) een
voorlopig getuigenverhoor bevolen, ondanks de enorme belangen die in deze zaak speelden. Op
de dag van het verhoor voerde Enka aan dat Dupont misbruik maakte van zijn recht doorgang van
het getuigenverhoor te verlangen. De rechter-commissaris weigerde over te gaan tot het houden
van het voorlopig getuigenverhoor op grond van de eisen van een goede procesorde (waarin hoor
en wederhoor in het algemeen verankerd ligt) en vanwege misbruik van bevoegdheid door
Dupont. De Hoge Raad besliste dat de niet gehoorde wederpartij de mogelijkheid behoort te
hebben zijn bezwaren tegen het verzoek naar voren te brengen en formuleerde de appeldoorbrekingsgronden. HR 29 maart 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4989, NJ 1986, 242, m.nt. W.H. Heemskerk
en L. Wichers Hoeth (Enka/Dupont). Zie hierover ook: Hof Amsterdam 30 juni 1970, ECLI:NL:
GHAMS:1970:AB6447, NJ 1970, 413; Rb. Amsterdam 7 december 1973, ECLI:NL:RBAMS:1973:
AB4094, NJ 1974, 494; Rb. Rotterdam 27 mei 1977, ECLI:NL:RBROT:1977:AC5977, NJ 1978, 357; Rb.
’s-Gravenhage (pres.) 27 augustus 1986, ECLI:NL:RBSGR:1986:AH1326, KG 1986, 405.
330 PG Herziening Rv 2002, p. 123 en 125. Deze taakverdeling blijkt ook uit HR 25 november 1971,
ECLI:NL:HR:1971:AB5987, NJ 1972, 63. Het verzoek moet beoordeeld worden door de rechtbank
en de rechter-commissaris is slechts belast met het houden van het verhoor.
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eventueel schorsing van de uitvoerbaar-bijvoorraad-verklaring worden gevraagd
(art. 360 lid 2 Rv).331
In het arrest Boekhoorn/Cyrte332 besliste de Hoge Raad, in lijn met de taakverdeling
en de doelen van waarheidsvinding en efficiency die de wetgever voor ogen heeft
gehad bij de herziening van Rv in 2002 (zie par. 1.1), dat de rechter-commissaris ook
geen “discretionaire bevoegdheid heeft tot begrenzing van het aantal of de personen
van de door hem te horen getuigen en de aan de getuigen te stellen vragen”. De
rechter-commissaris zal het verhoor van een getuige of het stellen van bepaalde
vragen aan een getuige slechts mogen weigeren “indien onder de gegeven omstandigheden de goede procesorde in verband met de bij zijn beslissing betrokken
belangen zulks eist”.333 De belangen die volgens de Hoge Raad een rol spelen bij de
belangenafweging die de rechter in het kader van de goede procesorde moet maken,
zijn onder meer het “mede door art. 186 in verband met art. 166 Rv. gewaarborgde,
belang van de waarheidsvinding door het leveren van getuigenbewijs in een
eventueel aanhangig te maken of reeds aanhangige procedure, het ook in de
procedure tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor door art. 20 Rv.
mede met het oog op de processuele rechten en belangen van de wederpartij
beschermde belang van een doelmatige en voortvarende rechtspleging, en belangen
die meebrengen dat de voorgebrachte getuigen in het algemeen of in het kader van
het voorlopig getuigenverhoor onder meer in verband met de mogelijkheid van
misbruik daarvan, niet verplicht kunnen worden tot het afleggen van een verklaring
of het beantwoorden van bepaalde vragen”. Kortom, de rechter-commissaris moet in
ieder geval meewegen: het belang van de waarheidsvinding, het belang van een
doelmatige en voortvarende rechtspleging en belangen die meebrengen dat getuigen niet verplicht kunnen worden tot het beantwoorden van (bepaalde) vragen.
Volgens Klaassen in haar noot onder het arrest legt het belang van de waarheidsvinding “een aanmerkelijk gewicht in de schaal”.
In het verzoekschrift moeten de getuigen die de verzoeker wil horen, worden
genoemd. Als de verzoeker nog andere getuigen wil laten horen dan de in zijn
verzoekschrift genoemde getuigen, dan dient de rechter-commissaris dat binnen de
door de Hoge Raad in het arrest Boekhoorn/Cyrte getrokken grenzen toe te staan. Een
argument hiervoor is dat beide partijen zelf moeten kunnen bepalen welke getuigen
zij willen laten horen binnen het kader van het probandum. Aangezien tegenbewijs
van rechtswege is toegelaten en de wederpartij ook zelf mag bepalen wie zij als
getuigen oproept (art. 189 jo. 168 Rv), dient hetzelfde voor de verzoeker te gelden.334
331 Hammerstein 2014 (T&C Rv), art. 351, aant. 1 (art. 360 lid 2 Rv komt overeen met de regel in
art. 351 Rv).
332 HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU3922, NJ 2012, 316, m.nt. C.J.M. Klaassen en JBPr 2012,
25, m.nt. G. van Rijssen (Boekhoorn/Cyrte). Zie ook Hof Arnhem-Leeuwarden 12 september 2013,
ECLI:NL:GHARL:2013:6885, NJF 2013, 418; Rb. Amsterdam 11 juli 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4913.
333 De Hoge Raad verwijst naar zijn eerdere uitspraak van 18 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0571,
NJ 2012, 315, m.nt. C.J.M. Klaassen en JBPr 2011, 48, m.nt. S.M.A.M. Venhuizen (Antebi/Synagoge).
334 Vgl. HR 19 maart 1982, ECLI:NL:HR:1982:AG4346, NJ 1982, 521 (Banner Anstalt/Esbouw). In deze
zaak besliste de Hoge Raad dat de rechter-commissaris toestemming kan geven om andere dan in
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De rechtbank Rotterdam besliste recent dat de verzoeker niet het recht kon worden
onthouden om andere dan in het verzoekschrift genoemde getuigen naar voren te
brengen.335 Volgens de rechtbank Amsterdam geldt dit toetsingskader ook als een
partij een getuige opnieuw wenst te doen horen.336 In het belang van de waarheidsvinding moet worden toegejuicht dat ruim baan wordt gegeven aan het leveren
van (voorlopig) getuigenbewijs.
De beslissing van de rechter-commissaris om een getuige niet te horen of bepaalde
vragen niet te stellen is een beschikking waartegen een rechtsmiddel kan worden
aangewend (uiteraard ook bij verzoekschrift),337 omdat het niet gaat om een
beslissing van ondergeschikte, administratieve aard ter bevordering van een ordelijk
en vlot verloop van de procedure.338
De getuige zelf kan eerst bezwaar maken tegen of voorwaarden stellen aan zijn
verhoor bij het houden van het voorlopige getuigenverhoor, bijvoorbeeld aanvoeren
dat hij een verschoningsrecht heeft of dat hij moet worden gehoord als partijgetuige. De rechter-commissaris zal moeten beslissen of dit beroep terecht is;
dergelijke beslissingen behoren juist tot de uitoefening van zijn taak en moeten
door hem worden genomen (zie verder nr. 209-211).339
5.10

Oproeping voor het getuigenverhoor

202

‘Oproeping’ van de wederpartij

In de toewijzende beschikking bepaalt de rechter waar en wanneer het voorlopig
getuigenverhoor wordt gehouden en de dag waarop uiterlijk de verzoeker de
afschriften van het verzoekschrift – zo dat nog niet aan de wederpartij is toege-

het verzoekschrift genoemde getuigen te horen, mits de wederpartij haar standpunt ter zake
heeft kunnen kenbaar maken en als de rechter-commissaris “aannemelijk acht dat het horen van
de desbetreffende getuige zal bijdragen tot een juist begrip van de feiten die verzoeker wil
bewijzen en waaromtrent de wel in het verzoekschrift opgegeven getuigen hebben verklaard”.
335 Rb. Rotterdam 27 mei 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BD7456. Daarbij gaf de rechtbank echter ook
aan dat het verzoekschrift geen basis bood voor het horen van een aantal met name genoemde
getuigen.
336 Rb. Amsterdam 28 februari 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ3541.
337 HR 9 oktober 1964, ECLI:NL:HR:1964:AB4270, NJ 1965, 33 (Oceana/Dierkse I); HR 30 oktober 1964,
ECLI:NL:HR:1964:AB6471, NJ 1965, 34 (Oceana/Dierkse II); HR 19 maart 1982, ECLI:NL:HR:1982:
AG4346, NJ 1982, 521 (Banner Anstalt/Esbouw).
338 HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU3922, NJ 2012, 316, m.nt. C.J.M. Klaassen en JBPr 2012,
25, m.nt. G. van Rijssen (Boekhoorn/Cyrte); Hof Arnhem-Leeuwarden 12 september 2013, ECLI:NL:
GHARL:2013:6885, NJF 2013, 418.
339 Hof ’s-Gravenhage 6 november 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY2048; Rb. Zutphen 1 april 1986,
ECLI:NL:RBZUT:1986:AB7563, NJ 1986, 621.
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zonden340 – en de beschikking moet doen toekomen aan de wederpartij (art. 188
lid 1 Rv).341 Hovens noemt dit een reliek uit het oude Rechtsvordering en meent dat
de rechtbank er verstandig aan doet in procedures op tegenspraak altijd een afschrift
van de beschikking aan alle verschenen partijen te sturen.342 Naar mijn mening
dient dit voorschrift te worden geschrapt. In dat geval geldt art. 290 lid 3 Rv dat
voorschrijft dat de griffier zo spoedig mogelijk een afschrift van de beschikking
verstrekt aan de verzoeker en de verschenen belanghebbenden.
De verzoeker voldoet aan bovengenoemde verplichting door een afschrift van de
beschikking en eventueel van het verzoekschrift bij aangetekende brief te versturen
of per exploot te betekenen aan de wederpartij (art. 190 lid 1 Rv). De wederpartij
wordt volgens de regeling van het voorlopig getuigenverhoor niet door het gerecht
opgeroepen om op een bepaalde tijd en plaats te verschijnen om bij het getuigenverhoor aanwezig te zijn. Blijkbaar dient de verplichting van art. 190 lid 1 Rv niet
alleen als inkennisstelling, maar ook als oproeping van die wederpartij. Het verdient
daarom ten eerste aanbeveling om bij de toezending van bovengenoemde stukken te
vermelden dat deze tevens hebben te gelden als oproeping.343 Ten tweede doet de
rechtbank er verstandig aan ook voor oproeping van in ieder geval de wederpartij en
eventuele andere belanghebbenden zorg te dragen, om te voorkomen dat een
gepland voorlopig getuigenverhoor moet worden uitgesteld als de verzoeker is
vergeten zijn wederpartij op te roepen.
Er geldt geen verplichting om andere belanghebbenden, al dan niet verschenen in de
verzoekschriftprocedure, op te roepen. Belanghebbenden kunnen het voorlopig
getuigenverhoor echter ook zonder oproeping bijwonen, aangezien de zitting in
beginsel openbaar is (art. 27 Rv).
203

Oproeping van de getuigen

De partij die de getuigen wil doen horen, moet ervoor zorgdragen dat de getuigen
worden opgeroepen. Ten minste een week344 vóór het verhoor moeten de getuigen
bij exploot of aangetekende brief worden opgeroepen. De namen en woonplaatsen

340 Doorgaans zal de wederpartij al een exemplaar van het verzoekschrift hebben toegestuurd
gekregen, namelijk ter gelegenheid van de oproeping voor de behandeling van het verzoekschrift
(art. 187 lid 4 Rv). Van Nispen 2014 (T&C Rv), art. 187, aant. 6. Dit is anders als toentertijd de
wederpartij niet bekend was of geen behandeling heeft plaatsgevonden vanwege onverwijlde
spoed. Rutgers (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 188, aant. 2.
341 Volgens Rutgers (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 188, aant. 2 dient de griffier de afwijzende
beschikking te sturen naar de verzoeker en de verschenen wederpartij of andere belanghebbenden.
342 F.J.H. Hovens in zijn noot in JBPr 2012, 4 onder HR 27 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ0510, NJ 2012,
626, m.nt. H.J. Snijders (Denkavit/De Boer).
343 Rutgers (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 190, aant. 2.
344 Een week houdt in: zeven dagen, de dag van de oproeping en de dag van het verhoor niet
meegerekend (art. 170 lid 1 Rv).
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van de getuigen worden, met inachtneming van dezelfde termijn, doorgegeven aan
de wederpartij en de griffier (art. 189 jo. 170 lid 1 Rv).345
De oproeping moet vermelden waar en wanneer het verhoor plaatsvindt, moet de
feiten inhouden waaromtrent bewijs dient te worden geleverd en moet de gevolgen
verbonden aan het niet verschijnen behelzen (art. 189 jo. 170 lid 2 Rv). De getuige die
niet verschijnt na een oproeping per aangetekende brief kan per exploot worden
opgeroepen (art. 189 jo. 171 Rv). De getuige die ook daarop niet reageert kan op bevel
van de rechter door de openbare macht voor hem worden gebracht om aan zijn
getuigplicht te voldoen (art. 189 jo. 172 Rv). De getuige die weigert een verklaring af
te leggen, kan worden gegijzeld (art. 189 jo. 173 Rv). In beide gevallen – de politie
opdracht geven de getuige voor de rechter te brengen en gijzeling – geldt als
criterium dat het belang van de waarheidsvinding de toepassing van de maatregel
moet rechtvaardigen.346
5.11

Het getuigenverhoor

5.11.1

Algemeen

204

Regeling; de rechter die de getuigen hoort

Het voorlopig getuigenverhoor verloopt volgens dezelfde regels als het normale
getuigenverhoor (art. 189 Rv). De bijzondere aard van het voorlopig getuigenverhoor
kan ertoe leiden dat van deze regels wordt afgeweken (zo is art. 168 Rv over de
contra-enquête slechts ten dele van toepassing (zie hierover par. 5.12), zal ondanks
art. 181 Rv in beginsel altijd een proces-verbaal van het getuigenverhoor moeten
worden opgemaakt347 en is art. 185 Rv niet van toepassing, omdat het voorlopig
getuigenverhoor een zelfstandige procedure is en geen incident in een aanhangige
hoofdzaak348 (zie nr. 110)).
Als de hoofdzaak nog niet aanhangig is worden de getuigen gehoord door de
rechtbank.349 Dit geldt ook als de rechtbank een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor in eerste aanleg afwijst, waarna het hof het verzoek in hoger beroep
toewijst.350 Zodra de hoofdzaak aanhangig is, hoort de rechter die de hoofdzaak

345 Een partij mag haar getuigen (die bereid zijn vrijwillig een verklaring af te leggen) ook meenemen
naar de zitting. Oproeping is dan niet nodig.
346 Van Nispen 2014 (T&C Rv), art. 172, aant. 1 en art. 173, aant. 3.
347 Art. 181 Rv geldt als het bewijs wordt verzameld in een hoofdzaak in eerste aanleg en van de
beslissing in eerste aanleg geen appel kan worden ingesteld. Deze regel voor niet appellabele
kantonzaken beoogt het griffiepersoneel te ontlasten. Van Nispen 2014 (T&C Rv), art. 181, aant. 1.
Naar mijn mening kan deze regel ook gevolgd worden indien, zoals in ontbindingszaken wel
gebeurt, de kantonrechter direct voorafgaand aan de behandeling van de hoofdzaak een
voorlopig getuigenverhoor houdt (zie nr. 124 en 128).
348 Rutgers (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 189, aant. 2.
349 De rechtbank laat deze taak doorgaans over aan een rechter-commissaris, zie nr. 184.
350 Hof ’s Hertogenbosch 5 december 1991, ECLI:NL:GHSHE:1991:AB9256, NJ 1992, 483.
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behandelt de getuigen. Dit geldt zowel als een verzoek tot het houden van een
voorlopig getuigenverhoor wordt gedaan tijdens een aanhangig geding als wanneer
na de toewijzing van een voorlopig getuigenverhoor een hoofdzaak aanhangig wordt
gemaakt.351 Van deze regel behoort slechts te worden afgeweken als van daartoe
redengevende feiten of omstandigheden is gebleken.352
5.11.2

Afwijkingen van de gewone regels

205

Algemeen; openbare zitting; gesloten deuren

Het verhoor vindt plaats tijdens een openbare zitting (art. 189 jo. 166 lid 3 jo. 27 Rv).
De rechter-commissaris kan echter beslissen dat bij het verhoor slechts bepaalde
personen worden toegelaten of dat het verhoor (gedeeltelijk) achter gesloten deuren
plaatsvindt vanwege een in art. 27 Rv opgenomen reden.353 Zo kan de rechter de
deuren sluiten als tijdens het voorlopig getuigenverhoor geheime bedrijfsinformatie
kan worden geopenbaard of medische gegevens van een natuurlijke persoon.354
Bovendien bepaalt de rechter de volgorde van het horen van de getuigen. De partij
die hecht aan een bepaalde volgorde, bijvoorbeeld omdat zij getuigen wil confronteren met elkaars verklaring, zal moeten aangeven dat en waarom zij daarbij belang
heeft.355
206

Afwijkingen van het voorlopig getuigenverhoor ten opzichte van het
gewone getuigenverhoor

In deze paragraaf behandel ik een drietal bijzonderheden van het voorlopig getuigenverhoor ten opzichte van het gewone getuigenverhoor. Ten eerste stelt de
rechter zijn vragen niet aan de hand van een duidelijk begrensd probandum
(nr. 207). Ten tweede moet de rechter-commissaris, voordat hij aan zijn verhoor
begint, zich ervan vergewissen dat de verzoeker heeft voldaan aan zijn verplichting
van art. 190 lid 1 Rv (nr. 208). Ten derde is bij een voorlopig getuigenverhoor
voorafgaand aan de hoofdzaak niet altijd duidelijk wie de toekomstige partij in de
hoofdzaak is, terwijl dit van belang is voor de vaststelling van verschoningsrechten
en de speciale positie van de partij-getuige (nr. 211).

351 Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 8 januari 1998, ECLI:NL:GHAMS:1998:AC0175, NJ 1998, 750. In
deze zaak wees het hof in hoger beroep alsnog een voorlopig getuigenverhoor toe. Aangezien de
hoofdzaak inmiddels aanhangig was gemaakt bij de rechtbank Utrecht, moesten de getuigen door
de rechtbank Utrecht worden gehoord.
352 Rb. Dordrecht 6 augustus 1980, ECLI:NL:RBDOR:1980:AB9477, NJ 1981, 221. Een verzoek tot het
horen van getuigen door een rogatoire commissie werd afgewezen, omdat van dergelijke feiten of
omstandigheden niet was gebleken en de getuigen varenslieden waren die ook regelmatig in
Nederland voeren.
353 Rb. Utrecht (ktr) 27 mei 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BI5043.
354 Van Mierlo 2014 (T&C Rv), art. 27, aant. 2.
355 Hof Arnhem-Leeuwarden 12 september 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:6885, NJF 2013, 418.
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Afwijking 1: geen duidelijk begrensd probandum

In de hoofdzaak formuleert de rechter in een tussenvonnis of -beschikking een
bewijsopdracht aan de hand van de voldoende betwiste en relevante feiten. De
vragen van de rechter aan de getuigen worden toegespitst op slechts deze feiten.
Tijdens een voorlopig getuigenverhoor is dat lastiger, omdat een kenmerk van het
voorlopig getuigenverhoor is dat het vaak wordt verzocht en bevolen om opheldering te krijgen van nog niet (precies) bekende feiten (zie nr. 236). De rechter dient
tijdens een voorlopig getuigenverhoor een actievere houding aan te nemen om te
bewerkstelligen dat de voor het geschil relevante feiten boven water komen, omwille van de waarheidsvinding en de doeltreffendheid van het voorlopig getuigenverhoor.356 De rechter hoeft niet te benauwd te zijn dat hij bij het stellen van zijn
vragen aan de getuigen snel een grens overschrijdt. Ten eerste doet de rechter niet
meer dan proberen te achterhalen wat er werkelijk is gebeurd. De rechter dient wel
op te letten dat hij met zijn vragen alleen feiten achterhaalt. Hij mag geen oordeel
aan de feiten koppelen of vragen zo stellen dat hij een partij een stelling of verweer
cadeau doet. Bij de vraag hoever de rechter mag gaan, geeft Klaassen het volgende
verduidelijkende voorbeeld. De rechter die vermoedt dat een vordering is verjaard
mag niet expliciet de vraag voorleggen of de vordering is verjaard, maar mag wel
vragen stellen betreffende de ontstaansdatum van de vordering.357 Kortom, de
grenzen waarbinnen de rechter vragen mag stellen die relevant zijn voor de
vordering in de hoofdzaak zijn ruim, mits de vragen enkel zijn gericht op het
vaststellen van feiten. Ten tweede weet de rechter niet welk antwoord een getuige
zal geven op zijn vragen. Een antwoord van een getuige kan zowel in het voordeel
van de verzoeker als in het voordeel van de verweerder uitvallen. Ten derde kunnen
partijen zelf ook vragen stellen aan de getuigen als de rechter vragen laat liggen of
teveel uitgaat van de belangen van de verzoeker. Het blijft echter de taak van de
rechter steeds de belangen van beide partijen, de verzoeker en de verweerder,
gelijkelijk in het oog te houden.
208

Afwijking 2: verplichting ex art. 190 lid 1 Rv

Voordat de rechter-commissaris aan zijn verhoor begint moet hij zich ervan
verzekeren dat de verzoeker heeft voldaan aan zijn verplichting om een afschrift
van de toewijzende beschikking en eventueel het verzoekschrift aan zijn wederpartij
te doen toekomen, ofwel per aangetekende brief ofwel per exploot (art. 190 lid 1 Rv,
zie nr. 202). Verschillende situaties kunnen zich voordoen. Ten eerste de situatie
waarin de wederpartij niet verschijnt, maar wel correct is opgeroepen. In dat geval is
voldaan aan het vereiste van art. 190 lid 1 Rv, zodat het verhoor doorgang kan vinden
buiten de aanwezigheid van de wederpartij. Ten tweede de situatie waarin de
wederpartij niet verschijnt en ook niet correct is opgeroepen. Als vaststaat dat de
wederpartij binnen de door de rechter vastgestelde termijn kennis heeft genomen
van het verzoekschrift en de beschikking en bovendien haar belangen door de wijze
356 Klaassen 2001, nr. 8.
357 Klaassen 2001, nr. 10.
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waarop de stukken aan haar bekend zijn geworden niet zijn geschaad, kan het
verhoor doorgaan.358 In alle andere gevallen moet de wederpartij opnieuw worden
opgeroepen, omdat zonder hernieuwde oproeping het beginsel van hoor en wederhoor wordt geschonden. De wederpartij, die niet of te laat weet van het voorlopig
getuigenverhoor, is bijvoorbeeld niet in staat zich uit te laten over een door een
getuige gedaan beroep op een verschoningsrecht en kan een getuige geen vragen
stellen (art. 189 jo. 179 lid 2 Rv). Ten derde kan de wederpartij verschijnen na een
niet correcte oproeping. In dat geval kan de rechter-commissaris overgaan tot het
getuigenverhoor, omdat de wederpartij niet in haar belangen is geschaad nu zij wist
dat en wanneer het getuigenverhoor zou worden gehouden.
209

Afwijking 3: verschoningsrecht en partij-getuige

Voor de te horen getuigen is een belangrijke vraag wie als partij in de hoofdzaak
moet worden aangemerkt, om te kunnen vaststellen of een bepaalde getuige zich
met succes kan beroepen op een verschoningsrecht359 en of een getuige moet
worden aangemerkt als partij-getuige.
210

Verschoningsrecht

Een getuige heeft een verschoningsrecht als hij een nauwe familiale relatie onderhoudt met een partij (het familiaal verschoningsrecht van art. 189 jo. 165 lid 2 onder
a Rv) of als hij de vertrouwenspersoon van een partij is en op grond daarvan een
geheimhoudingsplicht heeft (het functioneel verschoningsrecht van art. 189 jo. 165
lid 2 onder b Rv).360 Als bij de verweerders in een voorlopig getuigenverhoor geen
helder onderscheid kan worden gemaakt tussen hun positie van partij en getuige en
sprake is van bloedverwantschap in de zin van art. 165 lid 2 sub a Rv, dan zal
doorgaans vanwege deze verwevenheid en wederzijdse betrokkenheid van de
verweerders onderling aan ieder van hen het verschoningsrecht toekomen.361 Bij

358 HR 21 juni 1968, ECLI:NL:HR:1968:AB5502, NJ 1968, 317. De Hoge Raad motiveerde deze
uitspraak met de wenselijkheid zoveel mogelijk alle partijen bij het verhoor aanwezig te laten
zijn, zodat de verklaringen in het voorlopig getuigenverhoor zoveel mogelijk dezelfde bewijskracht hebben als in de hoofdzaak. Rutgers (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 190, aant. 2 acht
het waarschijnlijk dat de Hoge Raad die wenselijkheid thans vindt in de verminderde kans op
misbruik van het middel.
359 Voor de beoordeling van een beroep op het verschoningsrecht is niet relevant of de getuige in een
gewoon dan wel een voorlopig getuigenverhoor wordt gehoord. HR 26 april 1968, ECLI:NL:
HR:1968:AC4851, NJ 1968, 305.
360 Ik laat hier buiten beschouwing het nemo tenetur-verschoningsrecht (art. 165 lid 3 Rv) op grond
waarvan een getuige zich kan verschonen van het beantwoorden van vragen die hem of aan hem
gerelateerden blootstellen aan het gevaar van een strafrechtelijke veroordeling ter zake van een
misdrijf.
361 Hof Amsterdam 18 juli 1996, ECLI:NL:GHAMS:1996:AD2590, NJ 1998, 409; Rb. Utrecht 17 juni
2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BP1929; Rb. Dordrecht 14 maart 2012, ECLI:NL:RBDOR:2012:
BW0473.
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een (voorlopig) getuigenverhoor komt volgens de Hoge Raad ook de partij-getuige
een functioneel verschoningsrecht toe.362
Een beroep op een verschoningsrecht ex art. 165 Rv of op een geheimhoudingsplicht
op grond van een bijzondere wet363 is in beginsel geen reden om een verzoek tot het
houden van een voorlopig getuigenverhoor af te wijzen.364 De rechter die de
getuigenverhoren afneemt, beslist of een getuige terecht een beroep op een verschoningsrecht doet. Een aangekondigd beroep op een verschoningsrecht of geheimhoudingsplicht kan naar mijn mening echter een zwaarwichtig bezwaar opleveren
tegen het bevelen van een voorlopig getuigenverhoor (zie par. 10.3.2).
De opgeroepen getuige, die een beroep wil doen op een verschoningsrecht, is
verplicht te verschijnen (art. 165 lid 1 Rv). Ter zitting kan de getuige zich op zijn
verschoningsrecht beroepen, waarna de rechter-commissaris zal beslissen of dat
beroep terecht is gedaan. Op dit uitgangspunt geldt een door de Hoge Raad geformuleerde uitzondering.365 In beginsel hoeft een getuige niet te verschijnen als
aanstonds duidelijk is dat een grond voor verschoning bestaat en de getuige de
rechter en de partijen schriftelijk ervan op de hoogte stelt, dat hij zich beroept op zijn
verschoningsrecht. Echter, als de partij die de getuige heeft opgeroepen zich niet kan
verenigen met het beroep op het verschoningsrecht, zal de getuige alsnog moeten
verschijnen zodat de rechter zich ter zitting kan uitspreken over het verschonings-

362 HR 9 augustus 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE6324, NJ 2004, 47, m.nt. H.J. Snijders (Parkeergarage
Herengracht) waarin de Hoge Raad terugkomt op HR 19 februari 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0877,
NJ 1994, 344, m.nt. H.J. Snijders (Goosen/Goosen). Zie over dit laatste arrest Fernhout 2004, p. 9092, die opmerkt dat de beslissing was gebaseerd op een verkeerde lezing van de kamerstukken en
onverenigbaar was met de wetsgeschiedenis van art. 165 lid 3 Rv, waaruit bleek dat de partijgetuige wel een verschoningsrecht heeft.
363 Een geheimhoudingsplicht betekent niet automatisch dat een beroep op het verschoningsrecht
kan worden gedaan; steeds zal een afweging moeten worden gemaakt tussen het belang van de
waarheidsvinding en het belang waarop de geheimhoudingsplicht ziet. HR 22 december 1989,
ECLI:NL:HR:1989:AD0997, NJ 1990, 779, m.nt. J.B.M. Vranken (ABN/Fraterman).
364 Hof ’s-Gravenhage 28 april 2009, ECLI:NL:GHSGR:2009:BK4767, NJF 2009, 486 (in casu werd door
de Staat een beroep gedaan op de geheimhoudingsplichten van art. 86 lid 2 Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en art. 12a Militaire ambtenarenwet 1931); Hof ’sGravenhage 6 november 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY2048; Rb. Zutphen 1 april 1986, ECLI:NL:
RBZUT:1986:AB7563, NJ 1986, 621; Rb. Dordrecht 7 december 2005, ECLI:NL:RBDOR:2005:
AU7618; Rb. Rotterdam 28 september 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AY9170; Rb. Maastricht 28 februari 2008, ECLI:NL:RBMAA:2008:BC5463; Rb. Amsterdam 11 juli 2013, ECLI:NL:
RBAMS:2013:4913. Hetzelfde geldt als een getuige aankondigt zich niets meer te herinneren
over de feiten waarover het voorlopig getuigenverhoor zal worden gehouden of niets uit eigen
waarneming te kunnen verklaren. Rb. ’s-Hertogenbosch 1 december 2008, ECLI:NL:RBSHE:2008:
BG5949; Rb. Amsterdam 11 juli 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4913.
365 HR 19 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF8273, NJ 2005, 454, m.nt. W.D.H. Asser (Hulst/Van
Eeuwijk); Van Nispen 2014 (T&C Rv), art. 165, aant. 2 en 3. Zie hierover ook Hof ’s-Gravenhage
27 juli 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:AY5197, NJF 2006, 450 (het hof besliste dat de getuigen
(journalisten) goede grond hadden om het afleggen van een verklaring te weigeren en dat geen te
respecteren belang bestond bij de verschijning van de getuigen); Rb. Amsterdam 24 mei 2007,
ECLI:NL:RBAMS:2007:BA6277, NJF 2007, 353.
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recht, tenzij de partij die volhardt bij de verschijning van de getuige daarbij geen
enkel in rechte te respecteren belang heeft. Het onder die omstandigheden vasthouden aan verschijning van een getuige, levert misbruik van procesrecht op. Als
voor het verhoor niet vaststaat dat alle vragen van de partij die de verschijning van
de getuigen verlangt vallen onder een geheimhoudingsplicht, heeft de partij belang
bij de verschijning van de getuigen.366
De getuige wiens beroep op een verschoningsrecht niet wordt gehonoreerd, kan
tegen de beslissing van de rechter-commissaris in hoger beroep gaan. Hij dient het
beroep in te stellen tegen de verzoeker en de in het verzoekschrift aangewezen
wederpartij. De partijen in de zaak waarin de getuige wordt voorgebracht kunnen
geen rechtsmiddel instellen.367 Aanvaardt de rechter-commissaris het beroep op het
verschoningsrecht, dan heeft elke partij in de zaak waarin de getuige wordt
voorgebracht en die meent daarbij een belang te hebben, de mogelijkheid van hoger
beroep en vervolgens beroep in cassatie.368 Als een hoofdzaak aanhangig is, zijn
eiser(s) en gedaagde(n) partijen in die zaak. Als nog geen hoofdzaak aanhangig is,
moeten als partijen in de hoofdzaak worden aangemerkt de verzoeker, de wederpartij en eventuele belanghebbenden bij de hoofdzaak.369
Een getuige kan niet onder zijn verhoor uitkomen door te stellen dat het verzoek tot
het houden van een voorlopig getuigenverhoor had moeten worden afgewezen,
bijvoorbeeld omdat de verzoeker naar zijn mening misbruik maakt van zijn bevoegdheid tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. Het is niet aan de
getuige zich uit te laten over het al dan niet toestaan van het voorlopig getuigenverhoor; dat is een zaak van de verzoeker, de verweerder en eventuele andere
belanghebbenden.370
211

Partij-getuige

Ook een partij kan worden opgeroepen als getuige. Een opgeroepen getuige, die
meent in een toekomstige hoofdzaak als partij te kunnen worden aangemerkt, is
366 Rb. Amsterdam 24 mei 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BA6277, NJF 2007, 353.
367 HR 17 november 1966, ECLI:NL:HR:1966:AB5122, NJ 1967, 223, m.nt. D.J. Veegens onder NJ 1967,
225 (Osterman/Van der Pol); HR 17 november 1967, ECLI:NL:HR:1967:AC4791, NJ 1968, 164, m.nt.
D.J. Veegens (Van Rossem/Van Rhijn); HR 15 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6101, NJ 2013, 388,
m.nt. H.B. Krans (Vaal/Stichting H9 Invest). In deze laatste zaak besliste de Hoge Raad ook dat
sprongcassatieberoep mogelijk is tegen beschikkingen die in eerste ressort op tegenspraak zijn
gewezen, mits alle partijen (in casu de verzoeker, de verweerder en de getuige) daarmee hebben
ingestemd). De beslissing van de rechter-commissaris tijdens een gewoon getuigenverhoor over
een beroep op een verschoningsrecht is ten opzichte van de getuige een eindbeschikking,
waartegen hoger beroep en cassatieberoep mogelijk is. Van Nispen 2014 (T&C Rv) art. 165,
aant. 11; Fernhout 2004, p. 274.
368 HR 17 januari 1986, ECLI:NL:HR:1986:AG5174, NJ 1987, 352, m.nt. W.L. Haardt (Geïllustreerde Pers/
Nederlandsche Middenstandsbank).
369 Zie hierover ook W.L. Haardt in zijn noot in NJ 1987, 352 onder HR 17 januari 1986, ECLI:NL:
HR:1986:AG5174 (Geïllustreerde Pers/Nederlandsche Middenstandsbank).
370 Hof ’s-Hertogenbosch 29 maart 1985, ECLI:NL:GHSHE:1985:AC8835, NJ 1987, 181.
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verplicht te verschijnen en een verklaring af te leggen.371 Als de getuige aannemelijk
maakt dat de verzoeker beoogt inlichtingen van hem te verkrijgen ten behoeve
van een tegen hem in te stellen vordering, dan wordt de getuige aangemerkt als
partij-getuige (art. 193 Rv).372 De verzoeker die zelf als getuige wordt gehoord,
zal ook met inachtneming van de bepalingen die van toepassing zijn op het verhoor
van een partij-getuige worden gehoord. De wetgever vond het niet nodig dit
expliciet te bepalen, omdat logisch is dat de verzoeker partij zal zijn in een eventuele
procedure.373
De regeling van art. 193 Rv geldt niet als het voorlopig getuigenverhoor tijdens
een aanhangig geding wordt gehouden, omdat de eiser dan al heeft geconcretiseerd
tegen wie hij zijn vordering richt. In dat geval worden alleen de eiser(s) en
gedaagde(n) in de hoofdzaak aangemerkt als partij, omdat de kans dat de eiser
over hetzelfde onderwerp tegen de getuige nog een procedure gaat voeren veel
minder waarschijnlijk is. Er bestaat dan onvoldoende grond om op voorhand en
mogelijk ten nadele van een (van de) procespartij(en) af te wijken van de normale
regels voor het horen van getuigen.374
Getuige X, die meent als partij-getuige te moeten worden aangemerkt, dient
aannemelijk te maken dat zijn verklaring als bewijs zal dienen in een door verzoeker
A tegen hem aanhangig te maken hoofdzaak. De verklaring van getuige X zal dus
gebruikt moeten worden in een hoofdzaak tussen A en X. Wordt echter getuige X
gehoord met het oog op een procedure tussen A en B en is zijn verklaring voor die
procedure relevant, dan wordt hij niet aangemerkt als partij-getuige.375 Het kan
daarbij zo zijn, dat de inlichtingen van X ook gebruikt worden in een procedure die
wel tegen X wordt gevoerd of zal worden gevoerd.376 De rechtbank Rotterdam zag
onvoldoende reden om de enig directeur en enig aandeelhouder van één van de
verweerders als partij-getuige aan te merken in een voorlopig getuigenverhoor in de

371 Tot 1988 kon een partij niet als getuige worden gehoord. Een voorlopig getuigenverhoor, dat
diende tot het horen van iemand die in de latere hoofdzaak partij zou zijn en dus onbekwaam zou
zijn om te getuigen, was ontoelaatbaar en werd gekwalificeerd als misbruik op grond van het
doelcriterium. HR 1 februari 1963, NJ 1964, 157, m.nt. J.H. Beekhuis (Roos/Escomptobank); Hof
Amsterdam 5 juli 1984, ECLI:NL:GHAMS:1984:AB9129, NJ 1985, 432; Rb. Breda 5 juni 1987, ECLI:
NL:RBBRE:1987:AB9112, NJ 1988, 408. De wetswijziging in 1988 maakte het mogelijk om ook
(toekomstige) partijen als getuige in een voorlopig getuigenverhoor te horen. Zie voor een geval
waarin de rechtbank ná 1988 ten onrechte aannam dat een partij niet als getuige kon worden
gehoord: Hof Arnhem 24 oktober 1989, ECLI:NL:GHARN:1989:AD0921, NJ 1990, 395.
372 Vgl. Hof Amsterdam 23 augustus 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BU8996, NJF 2012, 45, waarin de
rechter-commissaris weliswaar besliste dat een getuige aannemelijk had gemaakt dat de
verzoeker van het voorlopig getuigenverhoor beoogde inlichtingen van de getuige te verkrijgen
ten behoeve van een tegen de getuige in te stellen vordering, maar toch de getuige niet als partijgetuige aanmerkte. Daarvoor diende de getuige later een schriftelijk verzoek in te dienen.
373 PG Bewijsrecht 1988, p. 314.
374 PG Bewijsrecht 1988, p. 314-315.
375 Hof Amsterdam 24 maart 2005, ECLI:NL:GHAMS:2005:AT7501, NJF 2005, 208.
376 HR 4 oktober 1985, ECLI:NL:HR:1985:AB8867, NJ 1986, 52 (Withaar/Euroboek).
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zaken tegen medeverweerders. Niet aannemelijk was gemaakt dat de aard van de
vordering in de hoofdzaak meebracht dat daaromtrent slechts in één, tegen alle
verweerders gezamenlijk aanhangig te maken hoofdzaak zou worden beslist.377
Evenals bij een beroep op een verschoningsrecht is de beslissing van de rechtercommissaris op het verzoek van een getuige om als partij-getuige te worden
behandeld een beschikking waartegen hoger beroep kan worden ingesteld (zie
hierboven).
212

Bijzondere bepalingen voor de partij-getuige

Voor de partij-getuige geldt een aantal bijzondere bepalingen.378 Ten eerste kan de
partij-getuige die weigert zijn verklaring af te leggen379 niet worden gegijzeld
(art. 189 jo. 173 lid 1 Rv) en ook geen dwangsom opgelegd krijgen.380 Ten tweede
kan de rechter het verhoor van een partij-getuige niet opdragen aan een rechter van
gelijke rang van de woonplaats van de partij-getuige (art. 189 jo. 174 lid 2 Rv).381 Het
lijkt mij dat de partij-getuige, die verhinderd is om bijvoorbeeld vanwege ziekte of
ouderdom naar het gerechtsgebouw te komen, wel een beroep kan doen op art. 175
Rv. Ten derde mag de partij-getuige aanwezig zijn tijdens de verhoren van de andere
getuigen, ook als hij zelf nog niet is gehoord (art. 189 jo. 179 lid 1 Rv). Partijen
kunnen elkaar vragen stellen, maar dit recht op vragenstellen kan niet worden
uitgeoefend als een partij als getuige wordt gehoord (art. 189 jo. 179 lid 3 Rv). Deze
partij is dan in de eerste plaats getuige en treedt op dat moment niet op als partij.382
Ten vierde is de bewijskracht van de partij-getuigenverklaring beperkt, althans voor
zover het gaat om feiten waarvoor die partij het bewijsrisico draagt (art. 189 jo. 164
lid 2 Rv). Zie over bewijskracht verder paragraaf 5.14. Tenslotte kan de partij-getuige
die weigert een verklaring af te leggen geen gevangenisstraf opgelegd krijgen
(art. 192 lid 3 Sr).383

377 Rb. Rotterdam 28 mei 1990, ECLI:NL:RBROT:1990:AD1138, NJ 1992, 79.
378 Wieten 2014, nr. 5.8 en 5.10.
379 Hieronder wordt verstaan: weigeren de eed of de belofte af te leggen, weigeren te antwoorden op
gestelde vragen en weigeren de verklaring te ondertekenen. Van Nispen 2014 (T&C Rv), art. 165,
aant. 2 en art. 173, aant. 1.
380 HR 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3403, NJ 2012, 363, m.nt. A.I.M. van Mierlo en JBPr 2012, 51,
m.nt. J.E.P.A. van Hooff. Zie eerder in dezelfde zin: Rb. Breda (vzr) 9 november 2006, ECLI:NL:
RBBRE:2006:AZ2084, JBPr 2007, 53 en NJF 2007, 5. De gewone getuige kan volgens HR 18 mei
1979, ECLI:NL:HR:1979:AC6585, NJ 1980, 213, m.nt. W.H. Heemskerk (Hulskorte/Van der Lek) in
kort geding worden veroordeeld om te getuigen op straffe van een dwangsom.
381 Een buitenlandse rogatoire commissie op grond van art. 176 Rv is wel mogelijk. PG Bewijsrecht
1988, p. 264.
382 PG Bewijsrecht 1988, p. 274-275.
383 Art. 192 lid 1 Sr bestraft het opzettelijk niet voldoen aan een wettelijke verplichting door een
wettelijk, in een civiele procedure opgeroepen getuige met gevangenisstraf van ten hoogste vier
maanden of een geldboete van de tweede categorie. Voor de partij-getuige geldt echter een
bijzondere strafuitsluitingsgrond (lid 3). De wettelijke verplichtingen waaraan een getuige moet
voldoen, staan in verschillende wetten, bijvoorbeeld Rv.
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5.12

Contra-enquête

213

Contra-enquête van rechtswege; voorwaarden

Bij een voorlopig getuigenverhoor is tegenbewijs – mits de wederpartij bij het
verhoor is verschenen384 – van rechtswege toegelaten (art. 189 jo. 168 Rv).385 Dit
betekent dat er geen interlocutoire beslissing van de rechter nodig is om de wederpartij tot een tegengetuigenverhoor toe te laten.386 Er gelden echter wel voorwaarden. Ten eerste heeft een partij alleen het recht op een tegengetuigenverhoor als hij
bij het getuigenverhoor van zijn wederpartij is verschenen (art. 190 lid 2 Rv).387 Ten
tweede mag het leveren van tegenbewijs alleen zien op het feitelijk gebeuren
waarover de verzoeker getuigen mag doen horen volgens de beschikking waarbij
het voorlopig getuigenverhoor is toegewezen.388 De verweerder die andere feiten
wenst te onderzoeken dan die, omschreven in het verzoek tot het houden van een
voorlopig getuigenverhoor, kan tijdens de verzoekschriftprocedure wel een tegenverzoek doen. In dit tegenverzoek kan de verweerder verzoeken om het voorlopig
getuigenverhoor uit te strekken tot bewijs van andere feiten dan de in het verzoekschrift vermelde feiten.389 In het arrest Boekhoorn/Cyrte390 oordeelde de Hoge
Raad dat de verweerder niet alleen de onjuistheid mag bewijzen van hetgeen
de verzoeker blijkens het probandum in zijn verzoekschrift wenst te bewijzen.
De verweerder mag ook de verklaringen van de namens de verzoeker gehoorde
getuigen ontzenuwen, door de betrouwbaarheid van die verklaringen aan te
tasten.391 Dit volgt ook uit het doel van het tegenbewijs (ontkrachten van bewijs
van de wederpartij)392 en art. 179 lid 2 Rv, dat toelaat dat getuigen met elkaar
worden geconfronteerd. In zijn noot onder het arrest meent Rijssen dat alleen vragen
mogen worden gesteld over tegenstrijdigheden en inconsequenties in de afgelegde
verklaringen; de vragen mogen niet gericht zijn op de (on)betrouwbaarheid van de
getuige zelf.

384 Rutgers (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 189, aant. 2.
385 Vóór 1988 kon een voorlopig getuigenverhoor tijdens een aanhangig geding alleen worden
toegewezen als gevaar voor het verlies van het bewijsmiddel (lees: de getuige) bestond. Dit gold
ook voor een contra-enquête door verweerder, die dus alleen recht op een contra-enquête had
indien hij gevaar voor verlies van het bewijsmiddel kon aantonen (Hof Amsterdam 30 januari
1973, ECLI:NL:GHAMS:1973:AB6401, NJ 1973, 506; Rb. Utrecht 29 oktober 1967, ECLI:NL:
RBUTR:1967:AB6365, NJ 1968, 176).
386 Van Nispen 2014 (T&C Rv), art. 168, aant. 1; Wieten 2014, nr. 5.12.
387 Van Nispen 2014 (T&C Rv), art. 190, aant. 2.
388 HR 4 oktober 1985, ECLI:NL:HR:1985:AJ5213, NJ 1986, 39 (QBE/Pennings).
389 Rb. Assen 25 april 2000, ECLI:NL:RBASS:2000:AA5626.
390 HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU3922, NJ 2012, 316, m.nt. C.J.M. Klaassen en JBPr 2012,
25, m.nt. G. van Rijssen (Boekhoorn/Cyrte).
391 Volgens Boekhoorn had een namens Cyrte gehoorde getuige mogelijk een onware verklaring
afgelegd en hij wilde dit onderzoeken door het horen van vier getuigen in contra-enquête.
392 HR 2 mei 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF3807, NJ 2003, 468. Zie de conclusie van A-G Wesseling-van
Gent voor HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU3922, NJ 2012, 316, m.nt. C.J.M. Klaassen en
JBPr 2012, 25, m.nt. G. van Rijssen (Boekhoorn/Cyrte); De Bock 2011, p. 221; Van Nispen 2014 (T&C
Rv), art. 151, aant. 3; Asser Procesrecht/Asser 3 2013/266.

190

5.13 Comparitie van partijen

214

nr. 215

Contra-enquête in aansluiting op enquête; contra-enquête blijft
achterwege

Art. 190 lid 2 Rv houdt niet net als art. 168 Rv de mogelijkheid in dat de rechter, na
overleg met partijen, de contra-enquête kan doen plaatsvinden in aansluiting op het
verhoor van de voor het bewijs gehoorde getuigen. Het artikellid bepaalt enkel dat
de rechter na afloop van het getuigenverhoor een plaats en tijdstip voor het
tegengetuigenverhoor vaststelt. Echter, als partijen, na overleg, geen bezwaar hebben tegen het houden van het tegengetuigenverhoor na afloop van het getuigenverhoor, lijkt er geen reden aan te nemen dat dit niet kan (art. 189 jo. 168 Rv).393
Proceseconomische redenen pleiten zelfs hiervóór.
De wederpartij die geen gebruik maakt van haar recht op tegenbewijs kan tijdens de
hoofdzaak nog getuigenbewijs leveren. Hiervoor is dan wel een bewijsaanbod nodig,
dat voldoende duidelijk en gemotiveerd is.394
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Doel

Bij de wetswijziging in 2002 is een nieuwe bepaling ingevoerd, art. 191 Rv, die het
mogelijk maakt op verzoek van partijen of ambtshalve een comparitie van partijen te
houden na afloop van een voorlopig getuigenverhoor. De reden voor deze invoering
is een praktische. Volgens de wetgever kan het “nuttig zijn om partijen gelegenheid
te bieden de verdere afhandeling van de zaak met de rechter te bespreken en
eventueel een, gehele of gedeeltelijke, schikking te bereiken”.395
De comparitie kan ten doel hebben een schikking te beproeven, inlichtingen te
geven of een combinatie van beiden; een aantal bepalingen396 betreffende de
schikkings- en inlichtingencomparitie is van toepassing verklaard (art. 191 lid 1
Rv). Een comparitie kan met name toegevoegde waarde hebben in zaken waarin in
de hoofdzaak het bewijs (grotendeels) door middel van getuigen geleverd moet
worden. Na het voorlopige getuigenverhoor kan dan een goede inschatting worden
gemaakt van de uitkomst in de hoofdzaak, waardoor partijen eerder bereid kunnen
zijn een schikking te bereiken of afspraken kunnen worden gemaakt om efficiënter

393 Van Nispen 2014 (T&C Rv), art. 190, aant. 2; Rutgers (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 189, aant. 2
en art. 190 aant. 3; Pitlo/Rutgers/Krans 2014, nr. 137.
394 HR 14 november 1969, ECLI:NL:HR:1969:AC3832, NJ 1970, 283 (Van Blaaderen/Van Dijk); Rutgers
(Burgerlijke Rechtsvordering), art. 190, aant. 3; Wieten 2014, nr. 8.3.
395 PG Herziening Rv 2002, p. 367.
396 Art. 87 lid 2 en 3 en art. 88 lid 2, lid 3 (eerste, tweede en derde zin) en lid 4 Rv. Deze bepalingen
regelen de wijze van verschijnen en de gang van zaken tijdens de schikkings- respectievelijk de
inlichtingencomparitie. Art. 87 lid 4 en art. 88 lid 3, vierde zin Rv zijn niet van toepassing, omdat
de zaak aan het einde van de comparitie (als geen schikking is bereikt) niet op de rol gezet hoeft
te worden. De procedure betreffende het voorlopig getuigenverhoor is een zelfstandige procedure, die na de comparitie eindigt. Dit geldt ook als de hoofdzaak aanhangig is (zie nr. 110).
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te procederen. Zeker als in de aanhangige hoofdzaak net een bewijsopdracht is
gegeven, is de comparitie na getuigenverhoren een goede gelegenheid om een
schikking te beproeven. Partijen kennen immers (een groot deel) van het bewijs
en weten welke partij welke feiten dient te bewijzen in de hoofdzaak.
216

Procedure-afspraken

Tijdens de comparitie kan de verdere wijze van de behandeling van het geschil
worden besproken. Indien het daadwerkelijk tot procedure-afspraken komt, kunnen
deze op verlangen van een partij in een proces-verbaal worden vastgelegd (art. 191
lid 2 Rv). Dit proces-verbaal wordt uitgegeven in executoriale vorm (art. 191 lid 2 jo.
87 lid 3 Rv). De wetgever heeft met de opname van art. 191 lid 2 Rv geprobeerd –
geïnspireerd door het pleidooi van Asser om een grotere rol weg te leggen voor
bindende procesafspraken397 – een aanzet te geven “tot een meer algemene
erkenning van procesafspraken”.398 De bedoeling van de wetgever was de ervaringen met procedure-afspraken af te wachten en aan de hand daarvan te bezien of de
mogelijkheid van het maken van procedure-afspraken kan worden uitgebouwd.399
Aan de bindende kracht van de procesafspraken worden beperkingen gesteld. Zo kan
op de afspraken geen beroep in rechte worden gedaan voor zover ze in strijd komen
met een dwingende wetsbepaling, met fundamentele beginselen van behoorlijke
rechtspleging of voor zover een beroep daarop in verband met onvoorziene omstandigheden redelijkerwijs niet kan worden gedaan (art. 191 lid 2 Rv). Partijen kunnen
derhalve niet afwijken van geschreven en ongeschreven dwingend procesrecht.400
5.14
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Alle partijen zijn bij het verhoor aanwezig of vertegenwoordigd
geweest

Indien alle partijen bij het verhoor aanwezig of vertegenwoordigd zijn geweest,
hebben de getuigenverklaringen in een voorlopig getuigenverhoor afgelegd, dezelfde bewijskracht als die, welke op de gewone wijze in een aanhangig geding zijn
afgelegd (art. 192 lid 1 Rv). Dit betekent dat deze getuigenverklaringen vrije bewijskracht hebben (art. 152 lid 2 Rv).401 De rechter bepaalt dus welke betekenis hij
toekent aan een getuigenverklaring. Zo kan de rechter besluiten geen waarde te
hechten aan een getuigenverklaring, omdat hij deze ongeloofwaardig vindt in het
licht van het andere bewijsmateriaal. In ieder geval moet de rechter zijn beslissing
zodanig motiveren “dat zij voldoende inzicht geeft in de daaraan ten grondslag

397 Asser/Vranken 1999, p. 24-29.
398 Kamerstukken II 2000-01, 26 855, nr. 16, p. 21 (Verslag van een wetgevingsoverleg).
399 PG Herziening Rv 2002, p. 368.
400 Knigge 2012, p. 76. Knigge meent dat ook de redelijkheid en billijkheid op de overeenkomst ex
art. 191 Rv van toepassing is. Knigge 2012, p. 265.
401 Rb. Den Haag 29 januari 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:1516.

192

5.14 Bewijskracht

nr. 219

liggende gedachtengang om de beslissing zowel voor partijen als voor derden – in
geval van openstaan van hogere voorzieningen: de hogere rechter daaronder
begrepen – controleerbaar en aanvaardbaar te maken”.402
218

Niet alle partijen zijn bij het verhoor aanwezig of vertegenwoordigd
geweest

Als niet alle partijen aanwezig of vertegenwoordigd zijn geweest, dan kan de rechter
de verklaringen afgelegd in het voorlopig getuigenverhoor buiten beschouwing laten
(art. 192 lid 2 Rv). De rechter is hiertoe niet verplicht; het staat hem vrij de
getuigenverklaringen niet naast zich neer te leggen.403 Het doet niet terzake of de
wederpartij niet was opgeroepen te verschijnen, omdat hij bijvoorbeeld niet bekend
was, of dat de wederpartij ondanks daartoe te zijn opgeroepen niet is verschenen. In
beide gevallen heeft de wederpartij namelijk geen vragen aan de getuigen kunnen
stellen en is hij niet in de gelegenheid gesteld tegenbewijs te leveren in een contraenquête.404
219

Getuige wordt partij

Als de verklaring is afgelegd door een persoon die later partij blijkt te zijn, dan heeft
de verklaring de beperkte bewijskracht van art. 164 lid 2 Rv.405 Een verklaring van
een partij-getuige kan omtrent door haar te bewijzen feiten geen bewijs in haar
voordeel opleveren, tenzij de verklaring strekt ter aanvulling van onvolledig bewijs.406 De beperking geldt derhalve alleen voor feiten waarvoor de betreffende
partij het bewijsrisico draagt en niet als de wederpartij het bewijsrisico draagt voor
de feiten. In dat laatste geval geldt de hoofdregel van art. 152 lid 2 en kan de rechter

402 HR 4 juni 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0986, NJ 1993, 659, m.nt. D.W.F. Verkade (Vredo/Veenhuis).
403 HR 9 december 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU3262, NJ 2006, 560. Het hof was niet uitgegaan van de
waarheid van een tijdens het voorlopig getuigenverhoor afgelegde verklaring, maar had die
verklaring, samen met ander bewijsmateriaal, slechts (mede) redengevend geacht voor zijn
beslissing.
404 Van Nispen 2014 (T&C Rv), art. 192, aant. 2.
405 De regel dat een partijverklaring geen bewijs in het voordeel van de betreffende partij kan
opleveren als zij het bewijsrisico draagt, geldt ook als een partij tijdens het getuigenverhoor
vragen van de rechter of de wederpartij beantwoordt (art. 189 jo. 179 lid 4 Rv) en als een partij
een verklaring aflegt tijdens een inlichtingencomparitie (art. 88 lid 4 Rv). Er wordt in deze twee
gevallen echter geen uitzondering gemaakt voor het geval de partijverklaring strekt ter aanvulling van onvolledig bewijs. PG Herziening Rv 2002, p. 362; Van Nispen 2014 (T&C Rv), art. 164,
aant. 3 en art. 179, aant. 7.
406 De rechter mag aan een partijgetuigenverklaring niet bij voorbaat een beperkte betekenis
toekennen. De verklaring van een partij-getuige heeft in beginsel vrije bewijskracht. Art. 164
lid 2 Rv brengt daarop “in zoverre een beperking aan dat, met betrekking tot de feiten die dienen
te worden bewezen door de partij die de verklaring heeft afgelegd, aan die verklaring slechts
bewijs ten voordele van die partij kan worden ontleend, indien aanvullende bewijzen voorhanden zijn die zodanig sterk zijn en zodanig essentiële punten betreffen dat zij de partijgetuigenverklaring voldoende geloofwaardig maken”. Kortom, voor de beantwoording van de
vraag of een partij in het door haar te leveren bewijs is geslaagd, moet de rechter alle voorhanden
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zowel bewijs in het voordeel als in het nadeel van de verklarende partij aan haar
verklaring ontlenen.407 De beperking geldt ook niet als de verklaring van de partijgetuige strekt tot aanvulling van onvolledig bewijs. Hiervan is alleen sprake als er
aanvullende bewijzen zijn die zodanig sterk zijn en zodanig essentiële punten
betreffen dat zij de partijgetuigenverklaring voldoende geloofwaardig maken.408
5.15
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Het einde van de procedure

Art. 185 Rv, dat bepaalt dat de zaak na afloop van het getuigenverhoor weer op de rol
zal komen, is niet van toepassing via de schakelbepaling van art. 189 Rv.409 Art. 185
Rv gaat er van uit dat het getuigenverhoor een incident is in een procedure. Het
voorlopig getuigenverhoor is een zelfstandige procedure die eindigt nadat de
getuigen in enquête en contra-enquête zijn gehoord of nadat een comparitie ex
art. 191 Rv is gehouden, ongeacht of het voorlopig getuigenverhoor voorafgaand aan
dan wel tijdens een aanhangige hoofdzaak is gehouden.
221

De kosten van de getuigenverhoren

In de beschikking waarbij een voorlopig getuigenverhoor is bevolen, kan een
proceskostenveroordeling worden opgenomen (zie nr. 187). Na de beschikking
waarbij het voorlopig getuigenverhoor is bevolen, worden echter kosten gemaakt
voor het houden van de getuigenverhoren. Deze kosten kunnen flink oplopen, omdat
getuigenverhoren veel tijd in beslag kunnen nemen en advocaten een uurtarief
rekenen. De wettelijke regeling van het voorlopig getuigenverhoor kent geen
regeling voor de kosten van de getuigenverhoren. Twee situaties zijn denkbaar: na
het voorlopig getuigenverhoor wordt wel of niet een hoofdzaak aanhangig gemaakt
(nr. 222 resp. 223).
222

Na het voorlopig getuigenverhoor volgt een hoofdzaak

De partij die in de hoofdzaak in het ongelijk wordt gesteld, wordt in beginsel in de
kosten veroordeeld (art. 237 lid 1 Rv).410 Indien een partij gedeeltelijk in het ongelijk

bewijsmateriaal, inclusief de partijgetuigenverklaring, in zijn bewijswaardering betrekken, maar
de rechter mag zijn oordeel dat het bewijs is geleverd niet uitsluitend op de verklaring van de
partij-getuige baseren. HR 31 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU7933. Zie hierover Asser Procesrecht/Asser 3 2013/263.
407 HR 30 januari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG5053, NJ 2010, 497 en JBPr 2009, 15, m.nt. P.S. Bakker en
B. Hoyng (Jansen/Verwey Raadgevend Technisch Bureau).
408 HR 31 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1688, NJ 1997, 592, m.nt. C.J.H. Brunner (Taams/Boudeling).
409 Rutgers (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 189, aant. 2; Van Nispen 2014 (T&C Rv), art. 189, aant. 1.
410 In beginsel, omdat een (familie)relatie aanleiding kan geven tot kostencompensatie en kosten die
nodeloos werden aangewend of veroorzaakt voor rekening kunnen worden gelaten van de partij
die de kosten aanwendde of veroorzaakte (art. 237 lid 1 Rv). Als de hoofdzaak een verzoekschriftprocedure is, geldt dat de beschikking een kostenveroordeling kan inhouden (art. 289 Rv).
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is gesteld, heeft de rechter meer ruimte bij het bepalen van de kostenveroordeling.
De ondergrens is dan volledige compensatie (iedere partij draagt haar eigen kosten)
en de bovengrens is veroordeling van de gedaagde in de kosten van de eiser of
van de eiser in de kosten van de gedaagde.411 Aangenomen moet worden dat de
kosten gemaakt voor het voorlopig getuigenverhoor onder voorwaarden kunnen
worden aangemerkt als kosten in de zin van art. 237 lid 1 Rv. Dit is meermalen
beslist in lagere jurisprudentie412 en vloeit volgens Rutgers voort uit jurisprudentie
van de Hoge Raad413 betreffende kosten gemaakt voor een conservatoir beslag.
Rutgers meent dat deze jurisprudentie toegepast kan worden op het voorlopig
getuigenverhoor, omdat beiden gemeen hebben dat het van de hoofdzaak losstaande,
zelfstandige verzoekschriftprocedures zijn, die voorafgaand aan en ten behoeve van
de hoofdzaak worden gevoerd.414 Beslagkosten kunnen als proceskosten worden
aangemerkt als het conservatoir beslag in nauw verband staat met het geding, de
kosten voor het voeren van het geding noodzakelijk en niet buitensporig zijn.
Toegepast op het voorlopig getuigenverhoor zou ik menen dat het criterium moet
zijn, dat het voorlopig getuigenverhoor is gehouden ten behoeve van de hoofdzaak
waarop de kostenveroordeling ziet415 en dat de kosten niet buitensporig zijn (bijvoorbeeld omdat veel meer getuigen zijn gehoord dan nodig).
Een proceskostenveroordeling behoeft niet te worden gevorderd. De rechter geeft de
kostenveroordeling zo nodig ambtshalve,416 behoudens het niet vaak voorkomende
geval dat een partij expliciet en ondubbelzinnig te kennen geeft geen kostenveroordeling te wensen.417 Aangezien het voorlopig getuigenverhoor een aparte, vaak
aan de hoofdzaak voorafgaande procedure is geweest, is het verstandig de voor het
voorlopig getuigenverhoor gemaakte kosten te vorderen en het niet aan te laten
komen op een ambtshalve kostenveroordeling waarbij deze kosten misschien over
het hoofd gezien worden.

411 Van Dam-Lely 2014 (T&C Rv), art. 237, aant. 1.
412 Hof Amsterdam 9 december 1993, ECLI:NL:GHAMS:1993:AC1177, NJ 1994, 750; Hof ’s-Hertogenbosch 29 maart 2001, ECLI:NL:GHSHE:2001:AK4497, VR 2003, 48; Rb. Amsterdam 22 mei 1973,
ECLI:NL:RBAMS:1973:AB5603, NJ 1973, 347; Rb. Utrecht 24 januari 2001, ECLI:NL:RBUTR:2001:
ZL1113, Prg. 2001, 5626; Rb. Amsterdam 27 maart 2002, ECLI:NL:RBAMS:2002:AE0806.
413 HR 22 mei 1936, NJ 1936, 1064 (Kruisinga/Bolhuis).
414 Rutgers (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 192, aant. 3.
415 “Ten behoeve van de hoofdzaak” moet strikt worden uitgelegd, zoals het Hof Leeuwarden dat
heeft gedaan in zijn uitspraak van 7 maart 2007, ECLI:NL:GHLEE:2007:BA0468. Het voorlopig
getuigenverhoor moet hebben bijgedragen aan de beslissing in de hoofdzaak. In casu was het
voorlopig getuigenverhoor niet relevant geweest voor de beslissing in de hoofdzaak en moest de
verzoeker zelf de kosten van het voorlopig getuigenverhoor dragen.
416 HR 28 november 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9604, NJ 1987, 380, m.nt. W.L. Haardt (RvdK/Milutinovic).
417 HR 9 juni 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA6157, NJ 2000, 583, m.nt. P.A. Stein (Koerhuis/Woningbouwvereniging Eigen Haard).
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Voor een voorlopig getuigenverhoor ten behoeve van een intellectuele-eigendomszaak geldt een afwijkende regeling voor proceskosten (art. 1019h Rv).418 Als na het
voorlopig getuigenverhoor een deelgeschilprocedure op grond van art. 1019w Rv
wordt gevoerd, kunnen de kosten van het voorlopig getuigenverhoor niet worden
aangemerkt als buitengerechtelijke kosten. De kosten van het voorlopig getuigenverhoor worden daarom bij de berekening van de in het kader van de deelgeschilprocedure gemaakte kosten niet meegenomen.419
223

Na het voorlopig getuigenverhoor volgt geen hoofdzaak

Als geen hoofdzaak volgt na het voorlopig getuigenverhoor, zal er voor de verwerende partij(en) niets anders op zitten dan een bodemprocedure (of, mits aan de
voorwaarden daarvoor wordt voldaan, een incasso kort geding)420 aanhangig te
maken waarin de betaling van kosten wordt gevorderd. De kosten van een voorlopig
getuigenverhoor komen, als het niet tot een procedure komt, als buitengerechtelijke
kosten in aanmerking voor vergoeding.421 Volgens een uitspraak van de kantonrechter in Haarlem is ook schadevergoeding mogelijk op basis van de algemene
procesrechtelijke regel dat ieder van de hem toegekende wettelijke bevoegdheden
gebruik maakt voor eigen rekening en risico als een procedure niet doorgaat.422
Naar mijn mening behoort de verzoeker in beginsel de kosten gemaakt voor het
voorlopig getuigenverhoor te betalen als hij besluit geen hoofdzaak aanhangig te
maken, omdat hij degene is die gebruik heeft gemaakt van het middel van het
voorlopig getuigenverhoor. Als echter bijvoorbeeld de zaak na het voorlopig getuigenverhoor is geschikt (en over de kosten van het voorlopig getuigenverhoor geen
afspraken zijn gemaakt), dan kan er reden zijn de kosten van het voorlopig getuigenverhoor te verdelen.
5.16
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Verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor stuit verjaring niet

De indiening van een verzoekschrift tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor stuit een lopende verjaring van de in de hoofdzaak in te stellen vordering niet.
De Hoge Raad besliste dat het voorlopig getuigenverhoor niet het instellen van een
eis of andere daad van rechtsvervolging in de zin van art. 3:316 BW is, omdat het niet
erop gericht is een vorderingsrecht geldend te maken. Het voorlopig getuigenverhoor heeft immers tot doel het verkrijgen van informatie aan de hand waarvan de
418 Hof ’s-Gravenhage 22 december 2009, ECLI:NL:GHSGR:2009:BM9129, IER 2010, 36 (Lundbeck/
Tiefenbacher); Van Nispen 2014 (T&C Rv), art. 1019, aant. 2.
419 Zie o.a. Rb. Arnhem 10 februari 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:3818; Rb. Amsterdam 27 november
2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:8227.
420 HR 15 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA1522, NJ 2008, 153, m.nt. H.J. Snijders (Bax en Schalkwijk/
Weijers).
421 Asser/Hartkamp & Sieburgh (2012) 6-II 2012/30.
422 Ktg. Haarlem 9 maart 1989, ECLI:NL:KTGHAA:1989:AI8105, Prg. 1989, 3065.
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kansen in de hoofdzaak kunnen worden ingeschat. Het verzoekschrift kan wel een
mededeling in de zin van art. 3:317 lid 1 BW inhouden,423 maar de indiening is niet
zonder meer gelijk te stellen met de mededeling waarin de schuldenaar zich
ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.424

423 De mededeling moet dan een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar inhouden
dat hij rekening moet houden met de mogelijkheid dat de vordering nog geldend wordt gemaakt,
zodat de verweerder ervoor kan zorgen dat hij beschikking behoudt over voor het voeren van
verweer benodigde gegevens en materiaal. HR 18 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8502, NJ
2009, 439 (Tijbosch/Fortis).
424 HR 18 september 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8502, NJ 2009, 439 (Tijbosch/Fortis); Rb. Maastricht
17 september 2008, ECLI:NL:RBMAA:2008:BF1338; Rb. Amsterdam 12 mei 2010, ECLI:NL:
RBAMS:2010:BN6404.
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Een aan de vereisten voldoend verzoek kan worden afgewezen

Volgens de tekst van art. 186 Rv kan de rechter een voorlopig getuigenverhoor
bevelen. Tijdens de behandeling van het nieuwe bewijsrecht stelde de minister
buiten twijfel dat de rechter niet verplicht is een verzoek tot het houden van een
voorlopig getuigenverhoor toe te wijzen: “Voorts valt erop te wijzen dat de rechter
slechts een bevoegdheid wordt verleend dit verhoor toe te staan en niet een
verplichting. (…) De rechter behoudt (…) ook indien tijdens een geding een
voorlopig getuigenverhoor wordt verzocht, de bevoegdheid om zonodig, afhankelijk
van de omstandigheden van het geval, een dergelijk verzoek af te wijzen.”1 Dit
houdt in, dat zelfs een aan de wettelijke eisen voldoend verzoek (lees: de feiten
lenen zich voor een voorlopig getuigenverhoor, zijn ter zake dienend en voldoende
concreet) niet behoeft te worden toegewezen.2
De wet geeft niet aan op welke gronden de rechter een verzoek mag afwijzen en ook
de parlementaire geschiedenis biedt hiervoor geen aanwijzingen. De beantwoording
van de vraag wanneer een verzoek mag worden afgewezen, is daarmee overgelaten
aan de rechtspraak.
6.2
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Misbruik; populariteit voorlopig getuigenverhoor; ongewenste
ontwikkelingen

Van de ruimte die de rechter leek te hebben blijkens de tekst van de wet en de
opmerking van de minister, liet de Hoge Raad aanvankelijk weinig overeind. Een aan
de wettelijke eisen voldoend verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor werd door
de Hoge Raad slechts afgewezen op grond van misbruik van bevoegdheid (art. 3:13

1

PG Bewijsrecht 1988, p. 304.

2

Van der Wiel 2005, p. 67 noemt deze laatste twee vereisten de relevantie-eis en de specificiteitseis.
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BW). Hoewel onduidelijk is of de Hoge Raad misbruik als enige afwijzingscriterium
accepteerde, wekte de Hoge Raad in ieder geval deze indruk.3
De herontdekking van het middel van het voorlopig getuigenverhoor in de jaren
‘70 van de vorige eeuw en de marginale toetsing van het verzoek tot een voorlopig
getuigenverhoor zorgden voor een ongekende populariteit van het middel.4
Ongewenste ontwikkelingen werden door dit toegenomen gebruik ook zichtbaar.5
De Hoge Raad overwoog meermaals dat het middel van het voorlopig getuigenverhoor zich leent voor misbruik.6 Volgens Haardt leek het: “alsof men zich hiervan
[het voorlopig getuigenverhoor, EG] steeds vaker bedient en het gebruikt als
strijdmiddel voorafgaand aan een wellicht nooit te voeren of door te zetten proces;
in dit opzicht vergelijkbaar met het conservatoir beslag”.7 Verkade liet zich in 1991
ronduit negatief uit over het voorlopig getuigenverhoor in nabootsingszaken:
“Voorlopige getuigenverhoren kunnen daarbij niet alleen prejudiciërend zijn ten
opzichte van bedrijfsgeheimen van de concurrent, zij zijn m.i. doorgaans onnodig,
verharden bovendien de strijd, jagen de kosten op (zowel bij partijen als bij
de rechterlijke macht), en kunnen nog andere schadelijke neveneffecten hebben,
in het bijzonder voor de gerequestreerde”.8
In een advies van de Raad voor de Rechtspraak werden twee nadelen van het
voorlopig getuigenverhoor gesignaleerd. Ten eerste werd regelmatig geprobeerd
het middel als fishing expedition of goedkope procedure in te zetten. Ten tweede was
een voorlopig getuigenverhoor tijdrovend, terwijl het belang ervan voor een eventuele procedure niet altijd aanwezig werd geacht. De rechter beschikte ook vaak
over een summier verzoekschrift aan de hand waarvan niet op een effectieve manier
het getuigenverhoor kon worden afgenomen. De Raad meende dat het voorlopig
getuigenverhoor “veelal een minimaal of onduidelijk resultaat waarvoor de rechter
en partijen een grote (tijds)inspanning hebben moeten leveren” oplevert.9 Door
deze nadelen bestond bij de rechterlijke macht weinig enthousiasme voor het

3

Verkade 1991, p. 320-321; W.D.H. Asser in zijn conclusie voor HR 19 februari 1993, ECLI:NL:
HR:1993:ZC0878, NJ 1994, 345, m.nt. H.J. Snijders (Van de Ven/Pierik) en de in nr. 2.6 genoemde
jurisprudentie en literatuur; Snijders in zijn noot in NJ 1999, 478 onder HR 6 februari 1998, ECLI:
NL:HR:1998:ZC2574 (Melskens/AMEV); Gielen 1999, p. 61; Van der Wiel 2005, p. 67-68; Lindijer
2006, nr. 538; Asser Procesrecht/Asser 3 2013/ 242.

4

5
6

In zijn noot onder HR 17 januari 1986, ECLI:NL:HR:1986:AG5174, NJ 1987, 352 (Geïllustreerde Pers/
Nederlandsche Middenstandsbank) verzucht W.L. Haardt dat de “recente vloed van uitspraken
nauwelijks bij te houden” is.
Zie hierover ook nr. 12 en 41.
HR 29 maart 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4989, NJ 1986, 242, m.nt. L. Wichers Hoeth en W.H.
Heemskerk (Enka/Dupont); HR 6 februari 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5533, NJ 1988, 1, m.nt. W.H.

7

Heemskerk (Slingerland/Gemeente Amsterdam).
W.L. Haardt in zijn noot in NJ 1987, 352 onder HR 17 januari 1986, ECLI:NL:HR:1986:AG5174

8

(Geïllustreerde Pers/ Nederlandsche Middenstandsbank).
Verkade 1991, p. 318.

9

Raad voor de Rechtspraak 2004, nr. 2. Zie ook Commissie verbetervoorstellen civiel 2004, nr. 5.3.
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voorlopig getuigenverhoor en ontstond gaandeweg de behoefte aan meer ruimte
voor afwijzing van een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor
(zie ook nr. 12).10
De Raad voor de Rechtspraak deed voorstellen om de toegang tot het voorlopig
getuigenverhoor te beperken en de efficiëntie te vergroten.11 Ook werden in de
praktijk initiatieven ontwikkeld om tegemoet te komen aan de bezwaren die het
voorlopig getuigenverhoor meebracht, zoals de Regeling inzake Kantoorverklaringen
(RiK) door de rechtbank Rotterdam.12
6.3

Afwijzingsgronden na 2002
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Verruiming afwijzingsgronden

De Hoge Raad gaf in 2005 in het arrest Frog/Floriade13 klaarblijkelijk gehoor aan de
wens in de praktijk om het gebruik van het voorlopig getuigenverhoor meer aan
banden te leggen door uitbreiding van de gronden waarop een voorlopig getuigenverhoor kan worden afgewezen.14 Aangenomen moet echter worden dat de verruiming van de mogelijkheden om een verzoek tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor af te wijzen al vanaf 2002 gold, toen de Hoge Raad besliste dat een
verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht afgewezen kan worden
als toewijzing van het verzoek in strijd is met de goede procesorde of moet afstuiten op
een ander, door de rechter zwaarwichtig geoordeeld, bezwaar.15 Dat het niet de
bedoeling was om misbruik te vervangen door de twee nieuwe gronden, werd een
jaar later buiten twijfel gesteld; de Hoge Raad overwoog toen dat een verzoek
kan worden afgewezen op grond van misbruik, strijd met de goede procesorde of
een ander zwaarwichtig bezwaar.16 Aangezien de wetgever de regeling en strekking
van het voorlopig deskundigenbericht zoveel mogelijk heeft laten overeenkomen met

10
11

Van der Wiel 2005, p. 70.
Bijvoorbeeld het beperken van het voorlopig getuigenverhoor tot gevallen waarin een bewijs-

12

opdracht in de hoofdzaak niet kan worden afgewacht of met een aanmerkelijk financieel belang.
De RiK houdt in dat getuigen zonder aanwezigheid van een rechter-commissaris op een door
partijen te kiezen plaats worden gehoord, zonder dat dit de bewijskracht van de getuigenverklaringen aantast. De Boer/Ynzonides 2004, p. 634. De Boer en Ynzonides oordelen negatief over
de RiK, evenals Van der Wiel 2005, p. 70. Van der Wiel 2005, p. 70 noemt ook een ander
‘initiatief’: een rondschrijven van de rechtbank Den Haag waarin de rechtbank laat weten “een
beperkend beleid te gaan voeren ten aanzien van verzoeken om een voorlopig getuigenverhoor.
Kort gezegd komt dit nieuwe beleid erop neer dat deze verzoeken en de daarmee gemoeide
verhoren als regel een zeer lage prioriteit zullen krijgen.” Zie ook nr. 12.

13

HR 11 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6809, NJ 2005, 442, m.nt. W.D.H. Asser en JBPr 2005, 21,
m.nt. E.F. Groot (Frog/Floriade).

14
15

Asser Procesrecht/Asser 3 3013/242.
HR 13 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE3345, NJ 2004, 18, m.nt. H.J. Snijders en JBPr 2003,

16

20, m.nt. E.F. Groot (Uiterlinden/Van Zijp).
HR 19 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AL8610, NJ 2004, 584 en JBPr 2004, 30, m.nt. E.F. Groot
(Wustenhoff/Gebuis).
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die van het voorlopig getuigenverhoor, bestond de verwachting dat deze verruiming
van de afwijzingsgronden ook van toepassing was op het voorlopig getuigenverhoor.17
In het arrest Frog/Floriade18 besliste de Hoge Raad uiteindelijk inderdaad dat voor
het voorlopig getuigenverhoor dezelfde afwijzingsgronden gelden als voor het
voorlopig deskundigenbericht:
“Een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor als bedoeld in art. 186 Rv kan, als
het overigens aan de eisen voor toewijzing daarvan voldoet, worden afgewezen op de grond dat
van de bevoegdheid tot het bezigen van dit middel misbruik wordt gemaakt, waarvan onder meer
sprake kan zijn wanneer de verzoeker wegens de onevenredigheid van de over en weer betrokken
belangen in redelijkheid niet tot toepassing van die bevoegdheid kan worden toegelaten (HR
6 februari 1987, nr. 7081, NJ 1988, 1), doch dat is, zoals ook blijkt uit de beschikking van de Hoge
Raad van 19 februari 1993, nr. 8128, NJ 1994, 345, niet de enig mogelijke afwijzingsgrond.19
Evenals is beslist met betrekking tot het voorlopig deskundigenonderzoek, kan toewijzing van het
verzoek achterwege blijven, zoals het onderdeel ook onderkent, indien het strijdig is met een
goede procesorde, dan wel het moet afstuiten op een ander, door de rechter zwaarwichtig
geoordeeld bezwaar (vgl. HR 13 september 2002, nr. R02/005, NJ 2004, 18). Voorts bestaat geen
aanleiding een verzoek als bedoeld in art. 186 Rv onttrokken te achten aan de in art. 3:303 BW
neergelegde regel dat zonder belang niemand een rechtsvordering toekomt.”

Het verzoek kan dus worden afgewezen op vier gronden: onvoldoende belang van
de verzoeker (art. 3:303 BW),20 misbruik van bevoegdheid (art. 3:13 BW), strijd met
de goede procesorde en een ander, zwaarwichtig bezwaar. Met de uitbreiding van de
afwijzingsgronden heeft de rechter beduidend meer ruimte gekregen om een
verzoek af te wijzen,21 met name in gevallen waarin een voorlopig getuigenverhoor
inefficiënt is.22 Volgens het Eindrapport fundamentele herbezinning is er met
de uitbreiding van de afwijzingsgronden “voldoende ruimte om hier een beleid te
voeren waardoor enerzijds deze voorlopige bewijsverrichtingen hun nuttige functie

17

18

PG Bewijsrecht 1988, p. 360. Zie ook de conclusie van A-G Wesseling-van Gent voor HR
13 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE3345, NJ 2004, 18, m.nt. H.J. Snijders en JBPr 2003, 20,
m.nt. E.F. Groot (Uiterlinden/Van Zijp).
HR 11 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6809, NJ 2005, 442, m.nt. W.D.H. Asser en JBPr 2005, 21,
m.nt. E.F. Groot (Frog/Floriade). Zie over dit arrest ook Van der Wiel 2005, p. 68-70.

19

In het arrest waarnaar de Hoge Raad verwijst (Van de Ven/Pierik), noemt hij alleen misbruik als
afwijzingsgrond, waarbij naast het onevenredigheidscriterium ook op grond van andere criteria
misbruik kan worden aangenomen (zie hoofdstuk 8). Uit het arrest blijkt naar mijn mening niet
duidelijk dat en welke andere afwijzingsgronden dan misbruik gelden. Zie ook Van der Wiel

20

2005, p. 67.
Deze afwijzingsgrond is niet genoemd in de hierboven genoemde uitspraken over het voorlopig
deskundigenbericht, maar de regel van art. 3:303 BW geldt voor alle rechtsvorderingen en
daarom ook voor het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. Snijders/
Klaassen/Meijer 2011, nr. 58. Hoewel de term rechtsvordering anders doet vermoeden, is
art. 3:303 BW niet alleen in dagvaardingsprocedures, maar ook in verzoekschriftprocedures

21

toepasselijk, zie Jongbloed (Vermogensrecht), art. 3:303 BW, aant. 5.
Zie ook Asser Procesrecht/Asser 3 2013/242 en 244.

22

Zie hoofdstuk 9 en 10.
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kunnen blijven behouden en anderzijds partijen worden gestimuleerd verzoeken
daartoe deugdelijk te onderbouwen”.23
228

Uitgangspunt blijft toewijzing, ook na verruiming

Ook na de uitbreiding van de afwijzingsgronden blijft het uitgangspunt dat een
aan de wettelijke eisen voldoend verzoek in beginsel moet worden toegewezen
overeind. Immers, het voorlopig getuigenverhoor is een door de wet gegeven
bevoegdheid die moet kunnen worden benut door partijen.24 Bovendien past dit
systeem in de trend dat partijen in een zo vroeg mogelijk stadium volledige
openheid van zaken geven en in de gelegenheid zijn om (het bewijs van) de
relevante feiten te kennen, ter bevordering van een goed, vlot en efficiënt verloop
van een procedure (zie par. 1.1). Ten slotte heeft de minister nog recent impliciet zijn
instemming aan dit in de rechtspraak ontwikkelde systeem verleend, door daarvoor
ook te kiezen bij het opvragen van bescheiden.25 Huydecoper gaf in 2008 aan dat,
hoewel toewijzing van het verzoek het uitgangspunt blijft en daarom de ruimte voor
afwijzing ondanks de verruiming beperkt blijft, de praktijk wél in ruime mate van de
geboden ruimte gebruik leek te maken.26
6.4
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Gemeenschappelijke kenmerken van de vier afwijzingsgronden
Gemeenschappelijk kenmerk 1: beperkende werking

Het eerste kenmerk van alle vier afwijzingsgronden is dat zij een beperkende
werking hebben: de in abstracto bestaande bevoegdheid tot het doen houden van
een voorlopig getuigenverhoor wordt in concreto begrensd. Het bestaan van een
afwijzingsgrond heeft als rechtsgevolg dat de algemene bevoegdheid tot het doen
houden van een voorlopig getuigenverhoor in het concrete geval niet bestaat en de
verzoeker geen voorlopig getuigenverhoor mag doen houden.27 Met het opnemen
van de in abstracto bestaande bevoegdheid tot het doen houden van een voorlopig
getuigenverhoor is niet ook helder in welke concrete gevallen het gebruik van
die bevoegdheid niet is toegelaten vanwege het bestaan van één van de afwijzingsgronden. Dat antwoord is ook niet eenvoudig te geven, vanwege het tweede kenmerk van de afwijzingsgronden.

23

Eindrapport Asser/Groen/Vranken 2006, p. 71. Zie ook de noot van Asser in NJ 2005, 442 onder
HR 11 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6809, JBPr 2005, 21, m.nt. E.F. Groot (Frog/Floriade).

24

A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR 21 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF3938, NJ 2008,
608 en JBPr 2009, 12, m.nt. E.F. Groot (Udo/Renault).

25
26

Kamerstukken II 2011-12, 33 079, nr. 3, p. 4 en 13 (MvT).
A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR 21 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF3938, NJ 2008,

27

608 en JBPr 2009, 12, m.nt. E.F. Groot (Udo/Renault).
Van der Wiel 2004, nr. 180. De tekst betreft de goede procesorde, maar is ook relevant voor de
andere afwijzingsgronden. Zie ook Lindijer 2006, nr. 552.
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Gemeenschappelijk kenmerk 2: open normen

Het tweede kenmerk van de afwijzingsgronden is dat zij open normen zijn, die
invulling behoeven. Naar mijn mening worden de grenzen van de afwijzingsgronden
niet door de rechter gevonden, maar getrokken, hoewel de rechter bij de toepassing
van een afwijzingsgrond niet aangeeft waar de grenzen van die grond liggen. De
rechter beslist slechts of de afwijzingsgrond al dan niet van toepassing is in de aan
hem voorgelegde zaak. De grenzen worden daarom per beslissing in een concrete
zaak stukje bij beetje duidelijker getrokken. Van der Wiel meent dat beslissingen op
de omstandigheden van het geval worden gebaseerd “omdat de rechter de precieze
inhoud van de regel (nog) niet voor ogen heeft, maar (al) wel wat hij in het
voorliggende geval meebrengt. Dat iets onder bepaalde omstandigheden al dan
niet in strijd is met de eisen van een goede procesorde, valt vaak gemakkelijker in te
zien en uit te drukken dan waar het omslagpunt ligt tussen gedragingen die nog wel
en gedragingen die niet meer door de beugel kunnen”.28 Als de rechter steeds op
grond van de omstandigheden van het geval aangeeft of en waarom sprake is van het
bestaan van een afwijzingsgrond, wordt pas in de loop van de tijd duidelijker waar
de grenzen liggen van de verschillende afwijzingsgronden en daarmee van de
bevoegdheid tot het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor. Het voordeel
van beslissingen op grond van de omstandigheden van het geval, is dat de rechter
maatwerk kan leveren. Het nadeel is echter dat open normen afbreuk doen aan de
rechtszekerheid.29 Ter vergroting van de voorspelbaarheid van de beslissing over
een voorlopig getuigenverhoor dient – zo concreet mogelijk – te worden aangegeven
waar de grenzen van de afwijzingsgronden liggen of hoe die grenzen kunnen
worden bepaald. De rechter krijgt dan praktische handvatten aangeboden aan de
hand waarvan hij kan beslissen (waardoor ook tegenstrijdige beslissingen
kunnen worden voorkomen) en partijen krijgen meer inzicht in de kans van
slagen van een verzoek tot het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor.
Ik zal in de navolgende hoofdstukken van dit proefschrift dan ook zo concreet
mogelijke richtlijnen geven voor het trekken van de grenzen van de verschillende
afwijzingsgronden.
231

Gemeenschappelijk kenmerk 3: veranderende opvattingen en
bezwaren

Het derde kenmerk is dat de invulling van de open normen afhankelijk is van factoren
als de in Nederland levende rechtsovertuigingen en maatschappelijke opvattingen
(van burgers, van de rechterlijke macht en de advocatuur) en praktische bezwaren.
Deze factoren zullen doorgaans, bij gebrek aan middelen voor opinieonderzoek,
worden gevonden in juridische literatuur, de wetsgeschiedenis en bijvoorbeeld

28

Van der Wiel 2004, nr. 174. Ook dit citaat geldt voor alle vier de afwijzingsgronden. Het betreft
hier immers steeds vage, al dan niet gecodificeerde normen die nader ingevuld moet worden
door de rechter.

29
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rapporten van de Raad voor de Rechtspraak of andere onderzoeksrapporten.30 De
verschillende opvattingen en bezwaren kunnen veranderen of botsen. Zo kunnen
gewijzigde maatschappelijke omstandigheden leiden tot het hechten van meer
belang aan rechtszekerheid31 en kan het door de wetgever uitgesproken streven
naar waarheidsvinding in een vroeg stadium van de procedure botsen met de neiging
van een overbelaste rechterlijke macht tot het (teveel) oprekken van de grenzen van de
afwijzingsgronden.
232

Gemeenschappelijk kenmerk 4: geen discretionaire bevoegdheid

Het vierde kenmerk is dat de wetgever niet heeft bedoeld de rechter een discretionaire bevoegdheid te geven bij het beoordelen van een verzoek tot een voorlopig
getuigenverhoor, zo blijkt onder andere uit de van-overeenkomstige-toepassingverklaring van art. 166 Rv en het verder niet clausuleren van de bevoegdheid tot het
houden van een voorlopig getuigenverhoor (zie nr. 225).32
6.5
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Geen duidelijke richtlijnen voor de toepassing van de
afwijzingsgronden

Er zijn geen duidelijke richtlijnen die aangeven in welk geval voor welke afwijzingsgrond moet worden gekozen.33 In de literatuur wordt aangehaald dat de verschillende gronden raakpunten hebben, elkaar (grotendeels) overlappen of in de praktijk
niet leiden tot verschillende uitkomsten.34 In de jurisprudentie wordt (te) vaak niet

30

Lindijer 2006, nr. 481-482.

31
32

Van Schaick 2009, p. 23.
In het arrest Van de Ven/Pierik overwoog de Hoge Raad: “Een verzoek tot het bevelen van een
voorlopig getuigenverhoor kan niet worden afgewezen op de enkele grond dat het belang van de
verzoeker minder zwaar weegt dan het belang van de wederpartij.” HR 19 februari 1993, ECLI:NL:
HR:1993:ZC0878, NJ 1994, 345, m.nt. H.J. Snijders. Zie ook Hof ’s-Gravenhage 28 oktober 2004,
ECLI:NL:GHSGR:2004:AR6689, NJF 2004, 587; Hof ’s-Hertogenbosch 21 maart 2007, ECLI:NL:
GHSHE:2007:BA7783; H.J. Snijders in zijn noot in NJ 1999, 478 onder HR 6 februari 1998, ECLI:NL:
HR:1998:ZC2574 (Melskens/AMEV); Asser Procesrecht/Asser 3 3013/242. Verkade 1991, p. 322
vindt dat de rechter niet moet worden vastgelegd op het marginaal toetsen van een verzoek tot
een voorlopig getuigenverhoor. Hij meent dat de wetgever een discretionaire toetsing voorstond.
Afgezien van ook relevante efficiency-overwegingen “dient de afweging van belangen niet met

33

een preoccupatievoordeel voor verzoeker behept te zijn”. Zie hierover verder nr. 327, 355 en 378.
W.D.H. Asser in zijn noot in NJ 2005, 442 onder HR 11 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6809,
JBPr 2005, 21 m.nt. E.F. Groot (Frog/Floriade) en A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR
21 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF3938, NJ 2008, 608 en JBPr 2009, 12, m.nt. E.F. Groot

34

(Udo/Renault) geven wel enkele algemene richtlijnen.
D.M. Thierry in zijn noot in JBPr 2003, 72 onder HR 12 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ9973,
NJ 2005, 441 (Royal & Sun Alliance/K). Zie verder nr. 239.
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gemotiveerd waarom voor een bepaalde afwijzingsgrond wordt gekozen; er wordt
een aantal omstandigheden opgevoerd, waarna als conclusie volgt dat het verzoek
tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor misbruik van bevoegdheid c.q.
strijd met de goede procesorde – of een andere combinatie – oplevert.35
234

Uitgangspunt bij de afbakening van de afwijzingsgronden

Voor het gebruik van vier verschillende afwijzingsgronden is alleen reden als die
gronden voldoende van elkaar worden onderscheiden.36 In zijn noot onder het
arrest Frog/Floriade37 deed Asser een voorzet voor de mogelijke toepassing van de
afwijzingsgronden: “Strijd met een goede procesorde en het gebrek aan belang als
bedoeld in art. 3:303 BW zullen in de praktijk meer worden aangelegd als er
processuele belemmeringen aan de orde zijn gesteld; zij zullen met name raakpunten hebben in het geval dat het verzoek wordt gedaan tijdens een lopende
procedure tussen partijen. Zijn de belemmeringen meer van inhoudelijke aard dan
neem ik aan dat getoetst zal worden aan de belangenonevenredigheid van het
misbruik-criterium en aan de ‘andere’ zwaarwichtige bezwaren.”
In de hierna volgende hoofdstukken zal ik de verschillende afwijzingsgronden nader
afbakenen. Ik gebruik daarbij de door Asser gedane voorzet als vertrekpunt.
Uiteraard zijn deze grenzen enigszins arbitrair; ze kunnen met een andere, maar
logische en sluitende argumentatie ook hier en daar anders worden getrokken. Uit
een oogpunt van rechtszekerheid verdient het echter de voorkeur om zo duidelijk
mogelijk de grenzen van de afwijzingsgronden aan te geven.
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Doelgebonden bevoegdheid

Het procesrecht is doelgebonden en dat betekent dat bij de uitleg van de regeling
van het voorlopig getuigenverhoor het doel en de strekking van die regeling centraal
staan.38 Het doel van het voorlopig getuigenverhoor is richtinggevend en biedt veel
houvast bij de invulling van met name de afwijzingsgronden onvoldoende belang en
misbruik op grond van het doelcriterium.

35

Zie hierover Ten Berg-Koolen 1986, p. 113-114. Voorbeelden zijn: Hof ’s-Gravenhage 15 april 1999,
ECLI:NL:GHSGR:1999:AC4124, NJ 1999, 704; Hof ’s-Gravenhage 6 november 2012, ECLI:NL:
GHSGR:2012:BY2048; Rb. ’s-Gravenhage 23 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV1543.

36

Zie ook M.A.J.G. Janssen in zijn noot in JIN 2010, 340, onder HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:
BK8146, NJ 2010, 172 en JBPr 2010, 42, m.nt. H.L.G. Wieten (Chip(s)hol/Staat).

37

W.D.H. Asser in zijn noot in NJ 2005, 442 onder HR 11 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6809,
JBPr 2005, 21, m.nt. E.F. Groot (Frog/Floriade). Zie ook A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR
21 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF3938, NJ 2008, 608 en JBPr 2009, 12, m.nt. E.F. Groot
(Udo/Renault); Tjong Tjin Tai 2006, p 128.

38
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Van der Wiel 2004, nr. 91 en 178 en de daar genoemde literatuur.
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Doel: bewaren en verzamelen van bewijs

In de beschikking Saueressig/Forbo39 formuleerde de Hoge Raad het doel van het
voorlopig getuigenverhoor als volgt:
“Het voorlopig getuigenverhoor, zoals dat in de art. 214 e.v. (het huidige art. 186 e.v., EG) is
geregeld, beoogt niet alleen mogelijk te maken dat spoedig na het plaatsvinden van omstreden
feiten daaromtrent getuigenverklaringen kunnen worden afgelegd alsmede te voorkomen dat
bewijs verloren gaat; het strekt óók en vooral ertoe 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.”

Later, in de beschikking Boekhoorn/Cyrte40 overwoog de Hoge Raad dat:
“een voorlopig getuigenverhoor ertoe strekt de verzoekende partij bewijs te verschaffen van
feiten en omstandigheden die zij niet alleen in een eventueel te beginnen maar ook in een reeds
aanhangige procedure zou hebben te bewijzen, dan wel de mogelijkheid te verschaffen aan de
hand van de in het voorlopig getuigenverhoor afgelegde getuigenverklaringen meer zekerheid
te verkrijgen omtrent voor de beslissing van het geschil relevante feiten en omstandigheden en
aldus beter te kunnen beoordelen of het raadzaam is een procedure te beginnen of deze voort te
zetten (…). Hetgeen aldus ten aanzien van de positie van de verzoeker van het voorlopige
getuigenverhoor is gezegd, geldt in gelijke mate voor de wederpartij die in het voorlopig
getuigenverhoor is verschenen en daarin op grond van art. 189 in verbinding met art. 168 Rv.
recht heeft op het leveren van tegenbewijs”.

Hoewel de formuleringen van het doel van het voorlopig getuigenverhoor niet
precies overeenkomen, doet Boekhoorn/Cyrte niet af aan Saueressig/Forbo. Uit de
beide uitspraken Saueressig/Forbo en Boekhoorn/Cyrte tezamen blijkt dat een voorlopig getuigenverhoor ten eerste ten doel heeft te voorkomen dat bewijs verloren
gaat. Ten tweede strekt het voorlopig getuigenverhoor ertoe partijen bewijs te
verschaffen van in een (aanhangige) procedure te bewijzen feiten dan wel
partijen de gelegenheid te bieden meer opheldering te verkrijgen over de voor een
(aanhangige) procedure relevante feiten. Het bewijs van de feiten, althans het
verkijgen van meer zekerheid over de feiten, stelt partijen in staat hun positie te
beoordelen. Uit deze – op de bewijsverkrijgende (of zelfs informatieverkrijgende)
functie in een vroeg stadium van het geschil toegesneden – doelomschrijving van
het voorlopig getuigenverhoor kan worden afgeleid dat heel algemeen het doel
van het voorlopig getuigenverhoor is: het verzamelen van getuigenbewijs voor gebruik

39
40

HR 24 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1683, NJ 1998, 414, m.nt. P. Vlas (Saueressig/Forbo).
HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU3922, NJ 2012, 316, m.nt. C.J.M. Klaassen en JBPr 2012,
25, m.nt. G. van Rijssen (Boekhoorn/Cyrte).

209

nr. 237

6. Afwijzingsgronden

ten nutte van de hoofdzaak. Ik zal mij bij de behandeling van de afwijzingsgronden
richten op dit – meest voorkomende – doel waartoe een voorlopig getuigenverhoor
wordt verzocht. Een verzoek ter voorkoming van verlies van bewijs behoort naar
mijn mening een ‘status aparte’ te krijgen en zal ik daarom in par. 6.7 afzonderlijk
behandelen.
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Overzicht

In de hierna volgende hoofdstukken 7 tot en met 10 worden de vier afwijzingsgronden
nader ingevuld. Voorafgaand daaraan wordt in deze paragraaf kort en globaal aangegeven hoe de verschillende afwijzingsgronden moeten worden afgebakend.
238

De afwijzingsgrond onvoldoende belang

Als een verzoek tot het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor aan de
wettelijke eisen voldoet, dient eerst te worden getoetst aan de afwijzingsgrond
onvoldoende belang. Een verzoek dient te worden afgewezen op grond van onvoldoende belang als zelfs bij toewijzing van het verzoek de getuigenverklaringen niet
ten behoeve van de hoofdzaak kunnen worden gebruikt. De getuigenverklaringen
zijn van geen waarde voor de hoofdzaak als er (nagenoeg) geen verschil is tussen aan
de ene kant de hypothetische situatie die ontstaat bij afwijzing van het voorlopig
getuigenverhoor en aan de andere kant de hypothetische situatie die ontstaat bij
toewijzing van het voorlopig getuigenverhoor. Op grond van proceseconomische
redenen moet de rechter het inzetten van een middel verbieden als daarvan geen
praktisch resultaat kan worden verwacht. De nadelen van het inzetten van het
voorlopig getuigenverhoor voor zowel de samenleving (die de kosten van de
procedure grotendeels draagt) als de wederpartij (belasting, tijd en kosten) blijven
bij deze afwijzingsgrond niet buiten beschouwing,41 hoewel niet een afweging van
belangen,42 maar een vergelijking van de hiervoor genoemde twee hypothetische
situaties bepaalt of de verzoeker voldoende belang heeft. De afwijzingsgrond
onvoldoende belang behoort naar mijn mening een grotere rol toebedeeld te krijgen
dan op dit moment gebeurt vanwege het doel en de bijzondere kenmerken van het
voorlopig getuigenverhoor.
239

Verschil tussen de afwijzingsgronden misbruik en strijd met de goede
procesorde

Als een vergelijking van de hypothetische situaties bij toe- en afwijzing een
voldoende verschil oplevert (lees: als de getuigenverklaringen kunnen worden

41

Zie verder nr. 257.

42

Lindijer 2006, nr. 546.
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gebruikt ten nutte van de hoofdzaak), dan komen de andere drie afwijzingsgronden
in beeld.43
Het verschil tussen de gronden misbruik en de goede procesorde wordt in de
literatuur naar mijn mening ten onrechte wel gebagatelliseerd. Van der Wiel ziet
geen noemenswaardige verschillen: “Vanuit dogmatisch oogpunt betwijfel ik echter
of in een concreet geval met deze twee stokken wel verschillende klappen kunnen
worden uitgedeeld. Zowel in het misbruik- als in het goede procesorde-perspectief
immers komt het erop aan dat het recht op voorlopige bewijslevering uitgangspunt
is, maar dat toelating tot voorlopige bewijslevering in de omstandigheden van het
geval onaanvaardbaar kan zijn. Dat de weging van de omstandigheden van het geval
in de twee perspectieven verschillend uit zou pakken, lijkt mij zowel onaannemelijk
als onwenselijk. Naar mijn mening kan worden gezegd dat voorzover de domeinen
van de twee leerstukken overlappen – zoals bij voorlopige bewijslevering – de door
deze leerstukken gestelde grenzen dezelfde zijn.”44 Ook Snijders merkt op dat de
goede procesorde en misbruik elkaar enorm overlappen vanwege hun verwantschap
en elasticiteit.45 Volgens Thierry zijn misbruik en strijd met de goede procesorde
verschillende normen, waarbij afhankelijk van de omstandigheden van het geval de
ene dan wel de andere norm moet worden toegepast. Hij meent echter dat de marge
voor afwijzing van een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor in beide gevallen
even klein is; “het verzoek moet in beginsel worden toegewezen”.46 Mij is niet
helemaal duidelijk wat hij precies bedoelt. Het uitgangspunt dat een verzoek in
beginsel moet worden toegewezen, staat niet in de weg aan een verruiming van de
marge. Die marge wordt verruimd als aangenomen wordt dat verzoeken die niet
op grond van misbruik konden worden afgewezen, wel op grond van strijd met de
goede procesorde kunnen worden afgewezen. Vriend constateert dat de Hoge Raad
beide begrippen naast elkaar noemt en herhaaldelijk zowel een beroep op misbruik
als een beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid47
beoordeelt in een zaak, overigens “zonder te wijzen op enig verschil daartussen”.48
Lindijer is van mening dat een beperkte overlap bestaat tussen misbruik en strijd
met de goede procesorde: “Ook het verbod van misbruik van procesbevoegdheid kan
43

Rb. ’s-Gravenhage 29 juli 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BM1553; A-G Vranken, die in zijn conclusie
voor HR 17 september 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1085, NJ 1994, 118, m.nt. H.E. Ras (Severin/
Detam) schreef: “Immers, alvorens belangen in het kader van misbruik van recht te kunnen
afwegen moet er eerst een belang zijn.”

44

Van der Wiel 2005, p. 69. Zie voor een uitgebreide onderbouwing van dit standpunt Van der Wiel
2004, nr. 186-188 en 193-197 en de daar genoemde literatuur.

45

H.J. Snijders in zijn noot in NJ 1994, 508 onder HR 8 oktober 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1087
(Dogan/Staat).

46

D.M. Thierry in zijn noot in JBPr 2003, 72 onder HR 12 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ9973,
NJ 2005, 441 (Royal & Sun Alliance/K).

47

De beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid wordt vaak als de pendant van strijd
met de goede procesorde in het materiële recht gezien. Zie hierover uitgebreid Lindijer 2006,
nr. 519 e.v., die overigens zelf wel een intrinsiek onderscheid tussen de redelijkheid en billijkheid
en de goede procesorde aanneemt.

48

Vriend (Verbintenissenrecht), art. 6:2, aant. 23.
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worden begrepen onder de eisen van een goede procesorde. Zo bezien is misbruik
van procesbevoegdheid een bijzondere categorie van gevallen waarin een bevoegdheid in strijd met de eisen van een goede procesorde wordt uitgeoefend. Misbruik
van procesbevoegdheid houdt dan ook altijd tevens strijd in met de eisen van
een goede procesorde. Het omgekeerde geldt echter niet. Uitoefening van een
bevoegdheid in strijd met de eisen van een goede procesorde houdt alleen misbruik
van bevoegdheid in, indien aan de daarvoor gebruikte criteria is voldaan.” In de visie
van Lindijer zijn zowel onvoldoende belang als misbruik subcategorieën binnen
de categorie van strijd met de goede procesorde.49 Dit past ook in de gedachte
van Vranken dat misbruik slechts een overgangsfiguur is. Misbruik is in de beginfase
van de ontwikkeling van een bepaalde bevoegdheid nuttig om de grenzen van
die bevoegdheid te kunnen bepalen, maar niet omdat de toetsingsmaatstaven van
misbruik en de goede procesorde verschillen. In de beginfase kan de rechter niet
overzien waartoe de ontwikkeling leidt en zijn toets zal daarom beginnen bij
gevallen van dwarszitten en evident onbedoeld gebruik van de bevoegdheid. In
latere fasen wordt de belangenafweging minder marginaal en zal uiteindelijk geen
inhoudelijk verschil meer bestaan met de goede procesorde. Op dat moment kan de
figuur van misbruik worden vervangen door strijd met de goede procesorde.50
Naar mijn mening moeten onvoldoende belang, misbruik en ook andere zwaarwichtige bezwaren niet als subcategorieën van strijd met de goede procesorde
worden beschouwd. De verschillende afwijzingsgronden kunnen in voldoende
mate van elkaar worden afgebakend, waardoor zij ieder een eigen invulling hebben
en daarmee zelfstandig bestaansrecht.
240

De afwijzingsgrond misbruik

De afwijzingsgrond misbruik is geëigend als meer inhoudelijke barrières bestaan
voor toewijzing van een voorlopig getuigenverhoor. Van de drie misbruikcriteria
in art. 3:13 lid 2 BW (het benadelingscriterium, het doelcriterium en het onevenredigheidscriterium) dient naar mijn mening meer dan thans gebeurt het doelcriterium te worden toegepast, vanwege de duidelijke doelomschrijving van het
voorlopig getuigenverhoor (zie verder par. 8.4).
241

De afwijzingsgrond strijd met de goede procesorde

Strijd met de goede procesorde dient als afwijzingsgrond te worden gekozen bij
meer processuele, formele hobbels. Aangezien het procesrecht allerlei waarborgen
tegen een onjuist gebruik van processuele bevoegdheden kent,51 vindt deze grond
in het kader van het voorlopig getuigenverhoor vooral toepassing ter voorkoming
van inefficiënt (ondoelmatig) procederen. De maatstaf is dan of – alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen – de inzet van het middel van het
49
50

Lindijer 2006, nr. 555.
Vranken 1996, p. 94-95.

51

Hugenholtz/Heemskerk 2012, nr. 7.
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voorlopig getuigenverhoor evident inefficiënt is. Hoewel voorop staat dat een
verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor zowel voorafgaand aan
als tijdens een aanhangige hoofdzaak moet worden toegewezen, gaat efficiency
een overwegende rol spelen zodra de hoofdzaak aanhangig is. De basis van een
afwijzing op grond van strijd met de goede procesorde zal doorgaans het (late)
stadium van de hoofdzaak zijn. Ook omstandigheden van op het oog inhoudelijke
aard worden dan door een efficiencybril bekeken. Als de hoofdzaak aanhangig is,
zullen efficiencyoverwegingen ervoor pleiten in een complexe zaak de getuigenverhoren in de hoofdzaak te laten plaatsvinden na een bewijsopdracht en door een
rechter die goed is ingevoerd in het dossier. Als de hoofdzaak nog niet aanhangig is,
kan een voorlopig getuigenverhoor juist in een complexe zaak voor veel opheldering
zorgen en een nuttige rol vervullen bij het entameren van een procedure in de
hoofdzaak (zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat een procedure op een
onjuiste grondslag wordt begonnen).
242

De afwijzingsgrond ander, zwaarwichtig bezwaar

Tenslotte de grond van een ander, zwaarwichtig bezwaar. Van der Wiel is kritisch
over deze grond. Naast de vage normen van misbruik en de goede procesorde een
zo ruime uitbreidingsgrond introduceren staat volgens hem op gespannen voet met
het door de Hoge Raad steeds vooropgestelde “recht op voorlopige bewijslevering”.52 De impopulariteit van het middel van het voorlopig getuigenverhoor
indachtig, bestond bij de introductie van deze grond het gevaar dat de rechter
deze grond zou gebruiken om voorlopige getuigenverhoren af te wijzen op grond
van een gewone belangenafweging, waardoor het uitgangspunt van de wetgever en
de Hoge Raad, inhoudende dat een voorlopig getuigenverhoor in beginsel moet
worden toegewezen, overboord zou worden gegooid. Dit blijkt echter niet het geval;
de afwijzingsgrond ander zwaarwichtig bezwaar wordt niet vaak gebruikt.
Het woord zwaarwichtig geeft aan dat er sprake moet zijn van zwaarwegende,
ernstige of zeer belangrijke bezwaren tegen toewijzing van het voorlopig getuigenverhoor. Naar mijn mening kan deze grond dan ook niet worden toegepast als het
belang van de verzoeker bij het houden van een voorlopig getuigenverhoor van iets
minder gewicht is dan de overige belangen tegen het houden van een voorlopig
getuigenverhoor; er moet een disproportioneel verschil bestaan tussen deze belangen.53 De afwijzingsgrond zwaarwichtig bezwaar moet terughoudend worden
toegepast; hij heeft vooral een restfunctie voor gevallen waarin niet kan worden
gesproken van misbruik van bevoegdheid of strijd met de goede procesorde, maar
wel zeer grote bezwaren tegen toewijzing van een voorlopig getuigenverhoor
bestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als op voorhand waarschijnlijk is dat de
getuige zich zal beroepen op zijn verschoningsrecht. Met het inroepen van deze

52
53

Van der Wiel 2005, p. 69.
Zie ook M.A.J.G. Janssen in zijn noot in JIN 2010, 340 onder HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:
BK8146, NJ 2010, 172 en JBPr 2010, 42, m.nt. H.L.G. Wieten (Chip(s)hol/Staat).
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afwijzingsgrond kan dan worden voorkomen dat voor niets getuigenverhoren
worden geagendeerd.
243

Mate van toetsing van de afwijzingsgronden

De mate van toetsing van de laatste drie afwijzingsgronden verschilt. De toets van
misbruik is een meer marginale toets dan die van strijd met de goede procesorde.
In het arrest Philip Morris/BAT54 overwoog de Hoge Raad dat voor het aannemen van
misbruik een zwaardere stelplicht geldt dan voor het aannemen van strijd met de
goede procesorde. Een groot aantal schrijvers verdedigt dan ook de opvatting dat
voor misbruik een minder zware toets geldt dan voor strijd met de goede procesorde.55 Bovendien meen ik met Lindijer dat misbruik impliceert dat een partij haar
bevoegdheid onbehoorlijk gebruikt en strijd met de goede procesorde niet.56 De
rechter dient dan ook eerst een beroep op misbruik te toetsen; aan een toetsing aan
de eisen van een goede procesorde wordt pas toegekomen als geen sprake is van
misbruik van procesbevoegdheid.57 De toetsing van de afwijzingsgrond andere
zwaarwichtige bezwaren behoort niet vollediger te zijn dan de toetsing van de
afwijzingsgrond strijd met de goede procesorde om het te ver oprekken van de
afwijzingsgronden te voorkomen.
6.6
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De verhouding van het voorlopig getuigenverhoor met de vordering in
de hoofdzaak

De verzoekschriftprocedure tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor is
een zelfstandige procedure; de procedure staat procedureel gezien geheel los van de
(vordering in de) hoofdzaak, zelfs als die hoofdzaak aanhangig is (zie nr. 110). Zoals
uit de navolgende hoofdstukken zal blijken, speelt de (vordering in de) hoofdzaak
wel een rol bij de beoordeling van het verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor.
Niet alleen kan het stadium waarin de hoofdzaak verkeert of het gekozen procesbeleid in de hoofdzaak worden betrokken bij de beoordeling van een verzoek tot een
voorlopig getuigenverhoor. Naar mijn mening dient ook de vraag of de verzoeker een
(voldoende sterke) vordering heeft te worden meegewogen.
Volgens Hoge Raad ligt de toewijsbaarheid van de vordering in de hoofdzaak niet ter
toetsing voor; de niet-toewijsbaarheid van de vordering in de hoofdzaak is geen
54

HR 5 januari 1990, ECLI:NL:HR:1990:AB9000, NJ 1990, 728, m.nt. D.W.F. Verkade (Philip Morris/
BAT).

55

Zie Rodenburg 1985, p. 64-65; Rijken 1994, nr. 38; de in Van der Wiel 2004, nr. 194 genoemde
schrijvers; mijn noot in JBPr 2003, 20 onder HR 13 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE3345, NJ
2004, 18, m.nt. H.J. Snijders (Uiterlinden/Van Zijp); M.A.J.G. Janssen in zijn noot in JIN 2010, 340
onder HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK8146, NJ 2010, 172 en JBPr 2010, 42, m.nt. H.L.G.

56

Wieten (Chip(s)hol/Staat); Tjittes 2013, nr. 9.
Lindijer 2006, nr. 556.

57

In dezelfde zin Lindijer 2006, nr. 555.
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afwijzingsgrond.58 In beginsel is dit uitgangspunt juist; een onderzoek naar de
toewijsbaarheid van de vordering in de hoofdzaak dient te worden gedaan door de
rechter die de hoofdzaak moet behandelen en beslissen en is in strijd met het doel
van het voorlopig getuigenverhoor.59 De verzoeker zal de voorlopige getuigenverklaringen immers juist vaak nodig hebben om helderheid te krijgen over de vraag
óf en in hoeverre hij een vordering met kans van slagen heeft. Dit doel zal niet
bereikt kunnen worden als de rechter een voorlopig getuigenverhoor kan tegenhouden als de verzoeker de toewijsbaarheid van zijn vordering in de hoofdzaak niet
aannemelijk heeft gemaakt.
245

De haalbaarheid van de vordering in de hoofdzaak

Hoewel een verzoek niet kan worden afgewezen omdat de verzoeker zijn vordering
in de hoofdzaak niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt, mag naar mijn mening
de haalbaarheid van de vordering in de hoofdzaak wel worden meegenomen in de
beoordeling van de afwijzingsgronden.60 Voor een onderzoek naar de haalbaarheid
van de vordering in de hoofdzaak is slechts beperkt plaats; de rechter mag de
vordering in de hoofdzaak betrekken bij de beoordeling van het verzoek tot het
houden van een voorlopig getuigenverhoor, mits hij blijft bij de beantwoording van
de vraag of een bepaalde afwijzingsgrond al dan niet moet worden toegepast. Bij de
afwijzingsgrond onvoldoende belang moet de rechter zich dan de vraag stellen of
het voorlopig getuigenverhoor zin heeft (de maatstaf voor onvoldoende belang),
hetgeen niet het geval is als bijvoorbeeld de vordering in de hoofdzaak juridisch
kansloos is (zie nr. 268). Een zwakke vordering in de hoofdzaak is ook een factor die
een rol kan spelen in de belangenafweging op grond van het onevenredigheids-

58

HR 6 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC3354, NJ 2008, 323; HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:
BK8146, NJ 2010, 172, JBPr 2010, 42, m.nt. H.L.G. Wieten en JIN 2010, 340, m.nt. M.A.J.G. Janssen
(Chip(s)hol/Staat); Hof Amsterdam 26 juli 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BT6535, Prg. 2011, 270. Zie
ook HR 26 september 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD5519, RvdW 2008, 895. In deze uitspraak stelde
het hof vast dat een stuk van 23 januari 2007 van een mediator niet kon worden beschouwd als
een bindend advies en oordeelde het vervolgens dat de verzoeker geen belang had bij een
voorlopig getuigenverhoor over onder andere de vraag of partijen aan de mediator opdracht
hebben gegeven voor een bindend advies. De Hoge Raad floot het hof terecht terug. Het oordeel
van het hof was onbegrijpelijk “aangezien voor het antwoord op de vraag of dat stuk als een
bindend advies is te kwalificeren mede van belang kan zijn of partijen aan [de mediator, EG]
opdracht hebben gegeven tot het uitbrengen van een bindend advies (…).” Ook in de volgende
twee uitspraken werd de vordering in de hoofdzaak te weinig marginaal beoordeeld: Rb. Arnhem
(ktr) 17 september 2007, ECLI:NL:RBARN:2007:BB4188; Rb. Alkmaar (ktr) 23 april 2012, ECLI:NL:

59

RBALK:2012:BW5056.
H.L.G. Wieten in haar noot in JBPr 2010, 42 onder HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK8146, NJ

60

2010, 172 en JIN 2010, 340, m.nt. M.A.J.G. Janssen (Chip(s)hol/Staat).
Zie ook A-G Wesseling-van Gent in haar conclusie voor HR 16 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:
BB6200, RvdW 2007, 987 waarin zij aangeeft dat het hof de juiste maatstaf van art. 3:303 BW had
gehanteerd, waarbij het hof ook de materieelrechtelijke positie van de verzoeker had mogen
betrekken.
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criterium. Huydecoper geeft in zijn conclusie voor de zaak Udo/Renault61 aan
waarom aspecten van de hoofdvordering in ogenschouw moeten kunnen worden
genomen: “Ik denk dat bij de beoordeling van een verzoek om voorlopig getuigenverhoor, althans in bepaalde gevallen, een taxatie van het ‘nut’ dat dat verhoor zou
kunnen afwerpen (mede gezien het stadium waarin het geding verkeert) geoorloofd
(en vaak ook geboden) is. (…) Ware dat anders, dan zou een verantwoorde
waardering van de in geding zijnde belangen en de proportionaliteit van het
verzochte in zaken als de onderhavige onmogelijk zijn, of op z’n minst ernstig
worden bemoeilijkt. (Aanvaarding van) de redenering: ‘U kunt mijn belang bij een
verzochte maatregel pas beoordelen nadat die maatregel zijn effect heeft gehad’
maakt immers elke beoordeling van de gerechtvaardigdheid van de verzochte
maatregel vóóraf, effectief (vrijwel) onmogelijk.”
6.7

Gevaar voor verlies van bewijs
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Voorlopig getuigenverhoor met als doel het bewaren van
getuigenbewijs

In de navolgende hoofdstukken wordt er van uitgegaan dat het doel van het
voorlopig getuigenverhoor is helderheid te verkrijgen omtrent de feiten, bijvoorbeeld om de wederpartij te achterhalen of om de slagingskans van een vordering in
de hoofdzaak te kunnen inschatten. Een voorlopig getuigenverhoor kan ook worden
gevraagd met het doel bewijs veilig te stellen, omdat gevaar bestaat voor het verlies
van bewijs. Van gevaar voor verlies van bewijs is sprake als de persoon van de
getuige dreigt weg te vallen voordat hij in de hoofdzaak kan worden gehoord.
247

Gevallen waarin gevaar voor verlies van bewijs bestaat

Van gevaar voor verlies van bewijs is ten eerste sprake als reëel gevaar bestaat dat de
getuige onbereikbaar wordt. Als de getuige op het punt staat een wereldreis te
beginnen of als hij op korte termijn emigreert naar Zuid-Amerika, spreekt dit voor
zich. Niet ieder vertrek naar het buitenland betekent gevaar voor verlies van bewijs.
Als de getuige om fiscale redenen vlak over de grens met België gaat wonen, kan
naar mijn mening niet van gevaar voor verlies worden gesproken. Hetzelfde geldt als
de getuige een maand met vakantie naar Turkije gaat. Ten tweede is sprake van
gevaar voor verlies van bewijs als reëel gevaar bestaat of zelfs zeker is dat de getuige
zal overlijden, bijvoorbeeld als een getuige 85 jaar is of lijdt aan een levensbedreigende ziekte. Er bestaat geen gevaar voor verlies van bewijs meer, als een getuige is
genezen van een levensbedreigende ziekte als kanker.62 Ten derde bestaat gevaar
61

A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR 21 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF3938, NJ 2008,
608 en JBPr 2009, 12, m.nt. E.F. Groot (Udo/Renault).

62

Hof ’s-Hertogenbosch 21 maart 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BA1886. Tijdens de mondelinge
behandeling werd het verzoek aangevuld met de grondslag van het verloren gaan van bewijs,
nadat ter zitting bekend werd dat de verweerster, tevens beoogde getuige, afwezig was vanwege
haar gezondheidstoestand (zij zou in 2006 chemokuren hebben ondergaan). De advocaat van
verweerster verklaarde echter dat verweerster was genezen van kanker.
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voor verlies van bewijs als de getuige lijdt aan een progressief verlopende ziekte die
het geheugen of de fysieke gesteldheid van de getuige aantast, waardoor onzeker is
of de getuige nog in staat zal zijn een verklaring af te leggen als in de hoofdzaak
getuigenverhoren worden gehouden, bijvoorbeeld als een getuige Alzheimer of ALS
(Amyotrofische Laterale Sclerose) heeft. De enkele achteruitgang van het geheugen
van een gezonde getuige levert geen gevaar voor verlies van bewijs op.63
248

De afwijzingsgronden zijn niet van toepassing

De gevolgen van het niet toestaan van een voorlopig getuigenverhoor van –
overigens alleen – de betreffende (mogelijk) wegvallende getuige zijn verstrekkend.
De getuige zal immers tijdens de hoofdzaak (mogelijk) niet meer kunnen worden
gehoord en zijn getuigenis zal dan niet kunnen bijdragen aan het bewijs. Kortom, bij
gevaar voor verlies van bewijs loopt de waarheidsvinding een reëel en direct gevaar.
De regel dat het voorlopig getuigenverhoor op vier afwijzingsgronden kan worden
afgewezen, dient daarom naar mijn mening niet te gelden als de rechter gevaar voor
verlies van bewijs aanwezig acht.64 Bij gevaar voor verlies van bewijs moet naar mijn
mening aansluiting worden gezocht bij de beoordeling van het Duitse selbständige
Beweisverfahren (zie par. 3.2, met name nr. 48): een voorlopig getuigenverhoor
moet worden toegewezen, tenzij de verklaring van de getuige met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid niet op enigerlei wijze en op enig moment zal
kunnen bijdragen aan de beslissing in de hoofdzaak. Zo kan bijvoorbeeld tijdens
een aanhangige hoofdzaak een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor van een
terminaal zieke getuige niet worden afgewezen op grond van strijd met de goede
procesorde vanwege het stadium van de procedure.65 Ook dient in de wet, naar
Duits voorbeeld, een bepaling te worden opgenomen inhoudende dat een vertegenwoordiger van de belangen van een onbekende wederpartij moet worden benoemd
in de beschikking waarbij het voorlopig getuigenverhoor wordt toegewezen. Deze
vertegenwoordiger dient aanwezig te zijn tijdens de verhoren en moet in staat
gesteld worden vragen te stellen aan de getuige. Vragen waarop het antwoord in het
belang van de wederpartij kan zijn en die door de rechter en door de verzoeker
niet worden gesteld, blijven dan niet – voor altijd – onbeantwoord. Aan de belangen
van de (dan nog) onbekende wederpartij wordt zo tegemoetgekomen.

63

Hof ’s-Hertogenbosch 22 oktober 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BG2159.

64

Zie ook nr. 6 van de toelichting op het cassatiemiddel in HR 20 oktober 1995, ECLI:NL:HR:1995:
ZC1851, NJ 1996, 120, m.nt. J.M.M. Maeijer (Perrier/Marceau).

65

In Hof Amsterdam 16 juli 1992, ECLI:NL:GHAMS:1992:AD1714, NJ 1993, 159 oordeelde het hof dat
er geen reden bestond om een voorlopig getuigenverhoor te bevelen vanwege het stadium
waarin de hoofdzaak verkeerde. Gevaar voor verlies van bewijs – een concreet gevaar dat een
getuige onbereikbaar wordt of serieuze gezondheidsproblemen heeft – zou echter tot toewijzing
van het verhoor ten aanzien van de getuigen hebben geleid.
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7.1

Inleiding

249

Geen belang, geen actie

Zonder voldoende belang komt niemand een rechtsvordering toe (art. 3:303 BW).
De regel van art. 3:303 BW wordt ook aangeduid als ‘point d’intérêt, point d’action’
of ‘geen belang, geen actie’.1
In het arrest Frog/Floriade2 besliste de Hoge Raad dat een verzoek tot het houden van
een voorlopig getuigenverhoor kan worden afgewezen wegens onvoldoende belang:
“Voorts bestaat geen aanleiding een verzoek als bedoeld in art. 186 Rv onttrokken
te achten aan de in art. 3:303 BW neergelegde regel dat zonder belang niemand een
rechtsvordering toekomt.”
De centrale vraag in dit hoofdstuk is in welke gevallen de verzoeker onvoldoende
belang heeft bij zijn verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor.
7.2

Ratio en ambtshalve toepassing belangvereiste
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Ratio; proceseconomie

In de literatuur bestaat overeenstemming over de ratio van het vereiste van
voldoende belang: de rechter en de wederpartij mogen niet worden lastiggevallen
met rechtsvorderingen waarvan geen praktisch resultaat kan worden verwacht,3

1

In art. 3:303 BW staat dat niemand een rechtsvordering toekomt zonder voldoende belang, terwijl

2

beoogd is de regel ‘geen belang, geen actie’ te codificeren. Zie hierover nr. 252.
HR 11 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6809, NJ 2005, 442, m.nt. W.D.H. Asser en JBPr 2005, 21,

3

m.nt. E.F. Groot (Frog/Floriade).
Zie bijvoorbeeld: E.M. Meijers in zijn noot in NJ 1940, 206 onder HR 15 december 1939 (Vereenigd
Industrieel Bezit/Staat); Vriesendorp 1970, nr. 116; Van Baars 1971, p. 155; Van Rossem/Cleveringa
1972, art. 332 Rv, aant. 6; Star Busmann/Rutten 1972, nr. 147-148; Vriesendorp 1972, p. 198;
Verburgh 1974, p. 87; Van Nispen 1978, nr. 102; Rodenburg, p. 76; Gras 2001, p. 106; Asser
Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2005/48; A-G Timmerman in zijn conclusie voor HR
12 augustus 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7799, NJ 2006, 230, m.nt. P. van Schilfgaarde (G/Directors
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reden waarom verschillende schrijvers ‘point d’intérêt, point d’action’ een beginsel
van gezond verstand hebben genoemd.4 “Indien men bij een rechtsmiddel geen
belang heeft, omdat het geen baat kan brengen, waarom zou dan de rechter zich
daarmee bezig houden. Hij kan zijn schaarse activiteit (of beter –tijd?) beslist
alternatief aanwenden, en daarom kan (mag) hij de eiser niet ontvangen in
rechtsmiddelen waarbij deze geen belang heeft”, zo schrijft Van Baars.5
Uit deze in de proceseconomie gelegen ratio vloeit voort, dat onvoldoende belang
een reden behoort te zijn voor afwijzing van een verzoek tot het houden van een
voorlopig getuigenverhoor als toewijzing van het verzoek geen nuttig effect
kan opleveren voor de verzoeker. Het houden van een voorlopig getuigenverhoor
is dan volstrekt zinloos.
251

Ambtshalve toepassing

Het vereiste van voldoende belang dient hier het algemeen belang van het voorkomen dat gemeenschapsgeld wordt verspild – en, zou ik daaraan willen toevoegen,
van de bescherming van de belangen van de wederpartij – en raakt daarom de
openbare orde.6 Vriesendorp schrijft: “De openbare orde brengt immers mee, dat
niemand nodeloos de rechterlijke macht met een verzoek om rechtsbescherming
lastig valt.”7 Volgens Heemskerk heeft de rechter ambtshalve een taak “bijv. als
hem uit de processtukken blijkt, dat een belang bij een rechtsmiddel (hoger
beroep, cassatie) of bij een grief of bij een beroep op nietigheid van een proceshandeling (…) ontbreekt. Gevallen waarin de gevraagde uitspraak geen nuttig effect
voor eiser zou opleveren, zodat behandeling van de klacht zinloos is, of waarin
het belang (bij nietigheid of niet-ontvankelijkheid) niet verdient te worden
beschermd. In deze gevallen gaat het om zaken als doelmatigheid, efficiënt procederen, goede procesorde, taak van de rechterlijke macht, kortom de openbare orde.”8

Cast & Crew Payroll Services); Huydecoper in zijn conclusie voor HR 21 november 2008, ECLI:NL:
HR:2008:BF3938, NJ 2008, 608 en JBPR 2009, 12, m.nt. E.F. Groot (Udo/Renault); Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2012/180; Jongbloed (Vermogensrecht),
4

art. 3:303, aant. 2; Korthals Altes (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 398, aant. 6.
Star Busmann/Rutten 1972, nr. 147; Gras 2001, p. 107; Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7

5

2005/48.
Van Baars 1971, p. 155.

6

Zodra een gemis aan belang geen verband houdt met de openbare orde, mag de rechter niet
ambtshalve toetsen, maar zal de wederpartij een beroep moeten doen op het ontbreken van
belang. Zie HR 24 november 1978, ECLI:NL:HR:1978:AC6416, NJ 1980, 88, m.nt. W.H. Heemskerk
(Sunclass Bungalows/Dernison) waarin het hof ten onrechte ambtshalve had beslist dat de eiser
geen belang had bij de nakoming van een overeenkomst door gedaagde. Zie hierover Jongbloed
(Vermogensrecht), art. 3:303 BW, aant. 7.

7
8

Vriesendorp 1970, nr. 116.
W.H. Heemskerk in zijn noot in NJ 1980, 88 onder HR 24 november 1978, ECLI:NL:HR:1978:
AC6416 (Sunclass Bungalows/Dernison). Zie ook Jongbloed (Vermogensrecht), art. 3:303, aant. 7.
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Het belangvereiste moet daarom, als zijnde van openbare orde, ambtshalve worden
toegepast door de rechter.9
Uit het bovenstaande volgt, dat als aan het licht komt dat het verzoek tot het houden
van een voorlopig getuigenverhoor geen nuttig effect kan opleveren, de rechter het
verzoek moet afwijzen,10 ook zonder een beroep op onvoldoende belang door de
verweerder. Dit staat uiteraard niet in de weg aan een beroep op het ontbreken van
belang door de wederpartij. Een dergelijk beroep kan tijdens de gehele procedure
worden gedaan. Het belang kan immers tijdens de procedure komen te ontbreken.11
7.3

De term ‘belang’
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Codificatie; processueel en/of materieel belang

Het vereiste van voldoende belang was tot 1992 een ongeschreven regel.12 Van Baars
komt tot de conclusie dat in deze ongeschreven regel met de term ‘belang’ werd
bedoeld: het processuele belang bij het geding. Het vereiste van voldoende belang
hield daarmee in: “geen processueel belang, geen rechtsingang”.13 Dit processuele

9

HR 24 november 1978, ECLI:NL:HR:1978:AC6416, NJ 1980, 88, m.nt. W.H. Heemskerk (Sunclass
Bungalows/Dernison), met name de conclusie van A-G Franx en de noot van W.H. Heemskerk. Zie
ook Vriesendorp 1970, nr. 116; Van Baars 1971, p. 91; Vriesendorp 1972, p. 195-196; Van Nispen
1978, nr. 102; Rodenburg, p. 76; Lindijer 2006, nr. 434; A-G Timmerman in zijn conclusie voor en
P. van Schilfgaarde in zijn noot in NJ 2006, 230 onder HR 12 augustus 2005, ECLI:NL:HR:2005:
AT7799 (G/Directors Cast & Crew Payroll Services); Snijders/Wendels 2009, nr. 80; Snijders/

10

Klaassen/Meijer 2011, nr. 58; Jongbloed (Vermogensrecht), art. 3:303 BW, aant. 7. Zie ook nr. 347.
In deze gevallen dient geen niet-ontvankelijkheid te volgen. In HR 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:
BM2337, NJ 2012, 226, m.nt. H.J. Snijders (Eurofactor/A) besliste de Hoge Raad dat het verweer dat
geen belang belang bestaat bij een rechtsmiddel een verweer ten principale is. Alleen als op
processuele gronden niet wordt toegekomen aan de behandeling van een zaak, bijvoorbeeld
omdat de termijn voor het instellen van een rechtsmiddel is verlopen, moet niet-ontvankelijkverklaring volgen. Zie hierover ook Asser 2010, p. 97; A-G Timmerman in zijn conclusie voor HR
8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ0505, NJ 2011, 306 (EMBA/Rhodia).

11
12

Van Baars 1971, p. 91; Vriesendorp 1972, p. 195-196; Van Nispen 1978, nr. 102.
In Cleveringa 1964, p. 230 noemt Cleveringa vier mogelijke gronden voor de ‘point d’intérêt,
point d’action’-regel: 1. art. 2 Wet RO, 2. art. 1401 BW (de onrechtmatige daad), 3. een
ongeschreven rechtsregel, welke deel uitmaakt van het stellige recht krachtens een bindende
traditie en 4. een ongeschreven rechtsregel, welke deel uitmaakt van het stellige recht en hierin is
opgekomen door de rechtscheppende werking van de rechtspraak. De derde optie is de
heersende opvatting (Van der Wiel 2004, nr. 133). Zie onder andere D.J. Veegens in zijn noot
onder HR 18 december 1964, ECLI:NL:HR:1964:AB5235, NJ 1965, 159 (Van Gaart-Spaan/Boendermaker); Van Baars 1971, p. 152-156 en 160; Verburgh 1974, p. 87; Van Nispen 1978, nr. 100; Asser
Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2005/48. Ook Vriesendorp 1972, p. 198-199 kiest voor de
derde optie, hoewel hij ook aandacht vraagt voor de vierde optie, omdat toch de rechter in

13

belangrijke mate is betrokken bij de ontwikkeling van de ‘point d’intérêt, point d’action’-regel.
Van Baars, p. 160 en 165. Zie ook: Verburgh 1974, p. 87; Van Nispen 1978, nr. 100. Korthals Altes
en Groen gaan uit van een processueel belang, maar merken op: “Dat eiser bij cassatie geen
belang heeft omdat gegrondbevinding van enige klacht hem in het voorliggende geval geen baat
brengt, verhindert de Hoge Raad overigens niet omtrent het aan de orde gestelde punt in
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belang (het belang bij de vordering of het verzoek)14 moet worden onderscheiden
van het materiële belang: het recht dat door de vordering of het verzoek wordt
gediend.15
Met de vastlegging van het adagium ‘point d’intérêt, point d’action’ in art. 3:303 BW
beoogden de ontwerpers van het Nieuw Burgerlijk Wetboek niet meer dan aan te
sluiten bij dat geldende (ongeschreven) recht, zo blijkt expliciet uit de parlementaire
geschiedenis: “Ook deze regel is niet met zoveel woorden in de huidige wetgeving
opgenomen en ook hier heeft de rechtspraak niettemin zich steeds naar deze
regel gedragen. Point d’intérêt, point d’action. (…) Het is gewenst, dat in het ontwerp
deze regel (…) thans wordt opgenomen.”16
Helaas volgt na deze duidelijke bedoeling van de wetgever een verdere, zeer
verwarrende toelichting op art. 3:303 BW, die kan verleiden tot de opvatting dat
het artikel ook ziet op een materieel belang.17 Meijers lijkt in zijn toelichting
twee regels door elkaar te halen: de regel dat zonder processueel belang geen
rechtsingang bestaat (‘point d’intérêt, point d’action’) en de regel dat de rechter
niet met kleinigheden moet worden lastiggevallen (‘de minimis non curat
praetor’).18 Dit ontlokte de vraag of het belang in art. 3:303 BW opgevat moet
worden als processueel belang of materieel belang: “Het was enige leden opgevallen,
dat in dit artikel wordt gesproken van “Zonder voldoende belang”, niet van: “Bij
gebreke van enig belang”, of iets dergelijks. Het adagium luidt: “geen belang, geen
actie”. Hoewel uit de toelichting (blz. 301(a)) niet blijkt van de opzet om ten opzichte
van voornoemd adagium wijziging te brengen, vroegen deze leden zich toch af, of
hier wellicht aan de rechter een grotere vrijheid wordt gegeven dan in de woorden
“geen belang, geen actie” ligt opgesloten. Is ook hier wellicht een evenredigheidscriterium geïntroduceerd, gelijk in de laatstelijk aan artikel 8, lid 2, der inleidende
titel gegeven formulering.”19

overwegingen ten overvloede een beslissing te geven in verband met het belang van de
voorgelegde rechtsvraag. Het kan daarom zinvol zijn een rechtsvraag aan de Hoge Raad voor
te leggen, ook al heeft men daarbij in strikt processuele zin geen belang.” Asser Procesrecht/
14

Korthals Altes & Groen 7 2005/ 48. Anders: Vriesendorp 1972, p. 196-197.
Met het woord ‘vordering’ wordt bedoeld de rechtsvordering als processuele handeling waarbij
een vorderingsrecht in rechte wordt ingeroepen. Art. 3:303 BW was daarom – ook voordat het
hierboven genoemde arrest Frog/Floriade werd gewezen – van toepassing op de verzoekschriftprocedure. Jongbloed (Vermogensrecht), art. 3:303, aant. 5 en de daar genoemde jurisprudentie.

15
16

Van Baars 1971, p. 165; Verburgh 1974, p. 87.
PG Boek 3 (1981), p. 915. Overigens wordt in de toelichting ‘point d’intérêt, point d’action’ gezien
als toepassing van artikel 7 van de Inleidende Titel (thans art. 3:12 BW over de redelijkheid en
billijkheid). Rodenburg vermoedt dat dit een typefout is en bedoeld is het huidige art. 3:13 BW
over misbruik van bevoegdheid. Zie Rodenburg, p. 76. Zie tevens Van der Wiel 2004, nr. 134 die
meent dat ook zonder typefout art. 3:303 BW kan worden beschouwd als een bijzondere
toepassing van art. 3:13 BW. De Hoge Raad besliste echter anders in het arrest Jeffrey (zie
hieronder).

17
18

Van Baars 1971, p. 163.
Van Baars 1971, p. 162-164.

19

PG Boek 3 (1981), p. 915-916.
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Wat volgt is een raadselachtig antwoord: “Het belang van de eiser moet voldoende
zijn om de rechtsvordering die hij wenst in te stellen te rechtvaardigen. Het komt
ondergetekende voor dat dit criterium [een onevenredigheidscriterium, EG] hier
terecht wordt voorgeschreven. Hij vestigt er de aandacht op dat het met dat van
artikel 8 lid 2 van de Inleidende Titel niet samenvalt, reeds omdat het hier niet
alleen gaat om de afweging van de belangen van de betrokken partijen tegen elkaar,
maar ook om de eisen van een behoorlijke procesvoering en het belang van de
rechtspleging in het algemeen, waarop de rechter zelfs ambtshalve heeft te letten;
men zie HR 30 maart 1951, NJ 1952 no. 29.”20
Volgens deze toelichting zou zowel bij misbruik als bij onvoldoende belang een
belangenafweging op grond van het evenredigheidscriterium plaatsvinden. Verschil
tussen misbruik en onvoldoende belang zou zijn dat bij misbruik alleen de belangen
van partijen tegen elkaar worden afgewogen, terwijl bij onvoldoende belang ook
de eisen van een behoorlijke procesvoering en het belang van de rechtspleging
meewegen. ‘Onvoldoende belang’ zou neerkomen op een wat meer aangeklede
variant van ‘misbruik’. De in het cassatiemiddel in de zaak Jeffrey21 verdedigde
opvatting dat onvoldoende belang een toepassing van misbruik is, leek dan ook niet
op voorhand onjuist. De Hoge Raad besliste echter: “Tekst noch strekking van
voormelde bepalingen biedt steun voor deze opvatting. Die steun is ook niet te
vinden in de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepalingen (zie Parl.
Gesch. Boek 3, p. 916).” Een verzoeker tot het doen houden van een voorlopig
getuigenverhoor kan naar mijn mening onvoldoende belang hebben bij zijn verzoek
zonder dat sprake hoeft te zijn van misbruik.22 In dat geval wordt aan een
beoordeling van misbruik niet toegekomen, omdat de rechter het verzoek reeds
op grond van onvoldoende belang dient af te wijzen.
Naar mijn mening moet de toelichting, voor zover die ziet op een materieel belang,
worden beschouwd als een vergissing.23 Het meest overtuigende argument hiervoor
is dat Meijers in zijn toelichting voorop gesteld heeft dat met art. 3:303 BW slechts
de vastlegging van het op een processueel belang ziende ‘point d’intérêt, point
d’action’ is beoogd. De oorzaak van de vergissing zal, zo meen ik met Van Baars,
zijn gelegen in de paradoxaal lijkende situatie dat het belang bij de vordering
alleen gevonden kan worden door een beoordeling van het gevorderde: “Voor het
beoordelen of het belang bij het rechtsmiddel aanwezig is, zagen we zojuist, moet de
rechter kijken naar de situatie die voor de eiser ontstaat bij (gedeeltelijke) toewijzing
van het gevorderde. Een zodanige beoordeling kan hij alleen maar maken door zich

20

PG Boek 3 (1981), p. 916.

21

HR 9 oktober 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2735, NJ 1998, 853 (Jeffrey). Zie ook Lindijer 2006, nr. 546.
Anders: A.R. Bloembergen in zijn noot in NJ 2000, 63 onder HR 5 november 1999, ECLI:NL:
HR:1999:AA3358; Van der Wiel 2004, nr. 134; Van der Wiel 2005, p. 69. Volgens Van der Wiel
staat onvoldoende belang niet naast misbruik, maar valt onvoldoende belang binnen misbruik.

22

Zie ook A-G Langemeijer in zijn conclusie voor HR 9 oktober 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2735, NJ
1998, 853 (Jeffrey) en de daar genoemde literatuur; Snijders/Wendels 2009, nr. 81.

23

Zie ook Van Baars 1971, p. 163-164; Van Nispen 1978, nr. 103.
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globaal op de hoogte te stellen van de gehele ten principale gestelde kwestie. Alléén
op basis daarvan is het vereiste belang te controleren.”24
253

Conclusie: processueel belang

Concluderend meen ik dat met de term ‘belang’ in art. 3:303 BW het processuele
belang bij de vordering of het verzoek wordt bedoeld. De rechter kan beoordelen of
voldoende processueel belang bestaat door twee hypothetische situaties tegen
elkaar af te zetten: die waarin de vordering of het verzoek wordt toegewezen en
die waarin de vordering of het verzoek wordt afgewezen. Als het verschil tussen die
twee situaties niet of onvoldoende bestaat, dan bestaat geen of onvoldoende belang
in de zin van art. 3:303 BW bij het verzoek.25
7.4

Voldoende belang bij een voorlopig getuigenverhoor

7.4.1

De belangvraag toegespitst op het voorlopig getuigenverhoor

254

Voldoende processueel belang bij een vordering in de hoofdzaak

De ratio van het vereiste van voldoende belang is dat een vordering of een verzoek
niet nodeloos mag worden ingediend. Bij een ‘gewone’ vordering of een ‘gewoon’
verzoek in de hoofdzaak kan het processuele belang dan ook worden gevonden
door het stellen van de vraag of toewijzing van de betreffende vordering of het
betreffende verzoek de juridische positie van de eiser resp. verzoeker jegens de
gedaagde resp. verweerder in positieve zin wijzigt. Een bevestigend antwoord op die
vraagt levert voldoende processueel belang op. Een ontkennend antwoord leidt tot
de conclusie dat processueel belang ontbreekt (zie par. 7.3). Zo had Van Loon na zijn
verhuizing geen belang meer bij zijn aanvankelijke vordering tot het treffen van
voorzieningen tegen de overlast van de kraaiende hanen van zijn buren. De positie
van Van Loon zou bij toewijzing van zijn vordering niet verbeteren; Van Loon
woonde niet meer naast de kraaiende hanen en het deed er daarom voor Van
Loon niet meer toe of de hanen van zijn buurman al dan niet kraaiden.26
255

Voldoende processueel belang bij een voorlopig getuigenverhoor; nut
van getuigenverklaringen voor de beslissing in de hoofdzaak

Complicatie bij een voorlopig getuigenverhoor is dat de enkele toewijzing van het
verzoek daartoe de juridische positie van de verzoeker niet wijzigt; toewijzing heeft
slechts de vastlegging van getuigenverklaringen tot gevolg. Met het beantwoorden

24

Van Baars 1971, p. 164.

25

Van Baars 1971, p. 146-147 en 160; Verburgh 1974, p. 87; Van Nispen 1978, nr. 101; Rodenburg
1985, p. 76; Van der Wiel 2004, nr. 131; Van der Wiel 2005, p. 69.

26

HR 1 november 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2185, NJ 1997, 134 (Blaauwbroek/Van Loon), vervolg op
HR 29 oktober 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1116, NJ 1994, 107 (Van Loon/Blaauwbroek - Kraaiende
krielhanen).
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van de vraag of toewijzing van het voorlopig getuigenverhoor de juridische positie
van de verzoeker in positieve zin wijzigt, wordt daarom niet achterhaald of
processueel belang bij een voorlopig getuigenverhoor bestaat. Een andere vraag,
toegespitst op het bijzondere karakter van het voorlopig getuigenverhoor, moet
daarom worden geformuleerd. Hierbij is relevant wat met het voorlopig getuigenverhoor wordt beoogd. In nr. 236 is het doel van het voorlopig getuigenverhoor
geformuleerd aan de hand van de zaken Saueressig/Forbo27 en Cyrte/Boekhoorn.28
Volgens de Hoge Raad strekt het voorlopig getuigenverhoor ertoe een partij of een
belanghebbende tijdens of voorafgaand aan de hoofdzaak bewijs of opheldering te
verschaffen omtrent voor de beslissing van de vordering in de hoofdzaak relevante
feiten. Kortom, tijdens het voorlopig getuigenverhoor wordt getuigenbewijs
verzameld dat moet kunnen worden gebruikt ten behoeve van de beslissing van
de vordering in de hoofdzaak. Als bij de beslissing op het verzoekschrift (vrijwel)
zeker is dat de af te leggen getuigenverklaringen geen nut hebben voor de beslissing
van de vordering in de – al dan niet aanhangige – hoofdzaak, maakt het voor de
positie van de verzoeker niet uit of het voorlopig getuigenverhoor al dan niet wordt
bevolen. Immers, zelfs als het voorlopig getuigenverhoor wordt toegewezen en
daarbij getuigenverklaringen worden vastgelegd, zijn deze afgelegde verklaringen
nutteloos, omdat ze geen bijdrage kunnen leveren aan de beslissing in de hoofdzaak.
Uiteraard wordt – het doel van het voorlopig getuigenverhoor indachtig – met het
gebruiken van de getuigenverklaringen ten nutte van de vordering in de hoofdzaak
niet bedoeld dat na een voorlopig getuigenverhoor een hoofdzaak moet volgen waarin
de verklaringen daadwerkelijk als bewijs worden gebruikt. De verklaringen zijn ook
(juist!) van nut voor de hoofdzaak geweest als is afgezien van het instellen van een
vordering in de hoofdzaak, omdat de verzoeker uit de getuigenverklaringen bleek dat
de kans op het slagen van zijn vordering nihil was of omdat partijen, die na
de getuigenverklaringen hun proceskansen beter konden inschatten, de hoofdzaak
schikten.
256

Criterium processueel belang bij een voorlopig getuigenverhoor

Op grond van het bovenstaande kan de belangvraag voor het voorlopig getuigenverhoor als volgt worden geformuleerd: Kunnen de vastgelegde getuigenverklaringen worden gebruikt ten nutte van de vordering in de hoofdzaak? Een bevestigend
antwoord op die vraag levert belang op in de zin van art. 3:303 BW. Als de
verklaringen niet ten behoeve van de vordering in de hoofdzaak kunnen worden
gebruikt, bestaat geen belang in de zin van art. 3:303 BW.

27
28

HR 24 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1683, NJ 1995, 414, m.nt. P. Vlas (Saueressig/Forbo).
HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU3922, NJ 2012, 316, m.nt. C.J.M. Klaassen en JBPr 2012,
25, m.nt. G. van Rijssen (Boekhoorn/Cyrte).
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7.4.2

De term ‘voldoende’

257

Redelijk processueel belang

In art. 3:303 BW staat: “Zonder voldoende belang…”, terwijl bedoeld is de regel
‘geen belang, geen actie’ vast te leggen. Overigens hanteert de Hoge Raad niet steeds
de letterlijke bewoordingen van art. 3:303 BW en laat hij het woord ‘voldoende’
soms weg.29
Gras is van mening dat door het in de wet opnemen van het woord ‘voldoende’
zaken met een zeer gering materieel belang ook onvoldoende processueel belang
opleveren. Als voorbeeld noemt hij een vordering van nog geen € 10: “Maar hij
[eiser, EG] mag zich toch voor deze kwestie niet tot de rechter wenden, niet op de
grond dat deze dan verstoord raakt omdat hij kleinigheden te klein vindt, maar –
wederom – omdat de rechter hoort tot een overheidsdienst die tijd en middelen
op verantwoorde wijze moet besteden. De eis van processueel belang omvat dus,
zou ik denken, het ‘de minimis non curat praetor’-geval, omdat niet alleen volledig
ondoelmatig, maar ook onvoldoende doelmatig procederen door de rechter moet
kunnen worden tegengegaan.”30
In deze opvatting kan ik mij niet vinden. Ten eerste ziet het vereiste van voldoende
belang, zoals hierboven beargumenteerd in par. 7.3, alleen op processueel belang.
Materiële belangen, hoe klein ook, dienen daarvan gescheiden te blijven. Ten tweede
is het niet aan de rechter maar aan de wetgever om een (en dan: welke?) ondergrens
in te stellen voor vorderingen. Ten derde lijkt het mij een slecht signaal naar de
samenleving als schuldenaren lage bedragen ongestraft onbetaald kunnen laten,
omdat immers schuldeisers geen executoriale titel kunnen verkrijgen als met succes
een beroep kan worden gedaan op een onvoldoende belang van de eiser bij kleine
vorderingen.
Het woord ‘voldoende’ moet anders worden gelezen. Volgens Van Nispen draagt het
vereiste van voldoende belang een normatief karakter; met het woord ‘voldoende’
heeft de wetgever deze normatieve lading in art. 3:303 BW willen verwoorden.
Hij meent dat de eiser een redelijk processueel belang moet hebben, waarbij
“behalve de eisen van een behoorlijke procesvoering en het belang der rechtspleging
in het algemeen m.i. ook de processuele belangen van de wederpartij in de
overwegingen worden betrokken”.31 De verzoeker die getuigen wenst te doen
horen in een voorlopig getuigenverhoor, terwijl hij (vrijwel) hetzelfde resultaat
29

HR 11 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6809, NJ 2005, 442, m.nt. W.D.H. Asser en JBPr 2005, 21,
m.nt. E.F. Groot (Frog/Floriade). De Hoge Raad overweegt in deze uitspraak: “Voorts bestaat geen
aanleiding een verzoek als bedoeld in art. 186 Rv. onttrokken te achten aan de in art. 3:303 BW

30

neergelegde regel dat zonder belang niemand een rechtsvordering toekomt.”
Gras 2001, p. 107. Zie ook Ras 1971, p. 797, die meent dat het voor de hand ligt om de regels ‘point
d’intérêt, point d’action’ en ‘de minimis non curat praetor’ onder één noemer te brengen als het
vereiste van voldoende belang wordt gezien als een beginsel van proceseconomie.

31
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Van Nispen 1978, nr. 103.
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(het verkrijgen van bewijs van de te onderzoeken feiten) kan bereiken op een wijze
die voor de rechter, de wederpartij en de getuigen beduidend minder belastend is,
heeft onvoldoende belang. Een dergelijk geval zal zich niet snel voordoen, omdat
niet (vrijwel) hetzelfde resultaat kan worden bereikt met het andere bewijs(middel)
of omdat het verschil in belasting niet groot genoeg is. In die gevallen speelt
de factor van een minder belastend bewijsmiddel een rol in de belangenafweging
op grond van de goede procesorde (zie nr. 373).
258

Onvoldoende belang: geen of geen redelijk processueel belang

Gevallen waarin ofwel geheel geen processueel belang ofwel geen redelijk processueel belang bestaat, vallen naar mijn mening onder ‘point d’intérêt, point d’action’.
Onder art. 3:303 BW vallen derhalve alle gevallen in het spectrum met als ene
uiterste ‘geen enkel belang’ en als andere uiterste ‘net niet voldoende belang’.
Als vaststaat dat de verzoeker geen enkel processueel belang heeft, wordt aan een
beoordeling van andere belangen dan die van de verzoeker niet toegekomen. Zodra
echter de verzoeker enig processueel belang bij zijn verzoek kan hebben, zal moeten
worden beoordeeld of de verzoeker een redelijk processueel belang heeft. Of de
verzoeker een redelijk processueel belang heeft bij zijn verzoek moet worden
afgewogen tegen het belang van de proceseconomie, immers, de ratio van het
vereiste van voldoende belang is daarin gelegen. Een redelijk processueel belang
bij een voorlopig getuigenverhoor ontbreekt als de vast te leggen getuigenverklaringen
hoogstwaarschijnlijk niet ten nutte van de vordering in de hoofdzaak kunnen worden
gebruikt. De kans dat de rechter nutteloos werk zal verrichten is dan zo groot, dat
proceseconomische redenen rechtvaardigen dat een verzoek wordt afgewezen wegens
onvoldoende belang. Huydecoper wijst erop dat de overheid en de wederpartij in
beginsel de belasting van een voorlopig getuigenverhoor moeten dulden, “maar dat
betekent niet dat iedere belasting, ongeacht omvang en gewicht daarvan, door ieder
(potentieel) rechtsbelang aan de kant van de verzoeker wordt gerechtvaardigd.”32
Hoewel hij hierbij niet expliciet doelt op de afwijzingsgrond onvoldoende belang,
benadrukt hij wel dat proceseconomische redenen een rol moeten spelen bij de
beoordeling of een voorlopig getuigenverhoor moet worden bevolen.
7.4.3

Minder terughoudende toepassing van art. 3:303 BW

259

Reden minder terughoudende toepassing

In beginsel moet een te enthousiast gebruik van art. 3:303 BW worden ontmoedigd.
Uitgangspunt bij art. 3:303 BW is dat voldoende belang wordt verondersteld en de
rechter wordt gemaand het artikel terughoudend toe te passen.33 De achtergrond

32
33

A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR 24 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR4980.
PG Boek 3 (1981), p. 915; HR 17 september 1993, ECLI:NL:HR:1993: ZC1058, NJ 1994, 118 (Severin/
Detam) en H.E. Ras in zijn noot onder het arrest; A-G Bakels in zijn conclusie voor HR 27 februari
1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2600, NJ 1998, 764, m.nt. M.M. Mendel (Europeesche Verzekering
Maatschappij/OHRA); Jongbloed (Vermogensrecht), art. 3:303, aant. 3.
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van deze voorzichtigheid is dat het afsnijden van de vordering of het verzoek
doorgaans een ingrijpend middel is. De beslissing die volgt op de constatering dat
onvoldoende belang bij de vordering bestaat, is afwijzing (zie nr. 251). Verder
onderzoek van de zaak wordt daardoor afgesneden.
Als de reden om het belang bij de rechtsvordering terughoudend te toetsen is
gelegen in de verstrekkende gevolgen van het aannemen van onvoldoende belang,
dan rechtvaardigt deze constatering de opvatting dat bij minder verstrekkende
gevolgen eerder een onvoldoende belang mag worden aangenomen. Van Schilfgaarde meent dat bij de beoordeling van de vraag of voldoende belang bestaat,
rekening gehouden mag worden met de aard van de gevraagde voorziening en de
aard van de procedure: “Bij een te geven oordeel over het ontbreken van belang in de
zin van artikel 3:303 BW, speelt mede een rol de aard van de gevraagde voorziening
(in casu een bevel om mee te werken aan een buitengerechtelijk akkoord) en de aard
van de procedure (in casu een procedure op de voet van artikel 254 Rv) en de in dat
verband opkomende eis van spoedeisendheid. De aard van de gevraagde voorziening
en de aard van de procedure kunnen zodanig zijn dat de rechter meer vrijheid heeft
om te oordelen dat het in artikel 3:303 bedoelde belang ontbreekt dan in andere,
meer “normale” gevallen.”34
Een afwijzing van een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor
heeft veel minder verstrekkende gevolgen dan een afwijzing van een vordering in
een hoofdzaak. Als de rechter oordeelt dat eiser A onvoldoende belang heeft bij zijn
vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad, dan zal niet
onderzocht en beslist worden of onrechtmatig jegens A is gehandeld en, zo ja,
welke schade door gedaagde B aan A moet worden vergoed. Indien A echter, voordat
hij zijn onrechtmatige-daadsactie instelt, een voorlopig getuigenverhoor verzoekt, dan
heeft de afwijzing van het voorlopig getuigenverhoor niet tot gevolg dat A geen
getuigen meer kan doen horen. Hij kan dat weliswaar niet doen in een voorlopig
getuigenverhoor, maar wel op een later moment, namelijk tijdens de bodemprocedure.
Kortom, afwijzing van het voorlopig getuigenverhoor heeft niet tot gevolg dat
getuigen niet kunnen worden gehoord – de getuigen zullen slechts op een later
moment worden gehoord.35 Het gevolg van een afwijzing van het verzoek tot het

34

P. van Schilfgaarde in zijn noot in NJ 2006, 230 onder HR 12 augustus 2005, ECLI:NL:HR:2005:
AT7799 (G/Directors Cast & Crew Payroll Services). Deze zaak betrof een kort geding. Het citaat van
Van Schilfgaarde heeft echter betrekking op art. 3:303 BW en is daarom ook van belang voor
andere procedures, zoals het voorlopig getuigenverhoor. Van Schilfgaarde merkt op dat de Hoge
Raad in zijn uitspraak artikel 3:303 BW niet noemt en het de vraag blijft of de Hoge Raad dat
artikel voor ogen had of enkel heeft volstaan met “een beschouwing over het vereiste van
spoedeisendheid”. In een procedure in kort geding is het stellen en aannemelijk maken van een
spoedeisend belang immers voorwaarde voor het verkrijgen van een voorziening in kort geding
(art. 254 Rv).

35

Dit is slechts anders als een getuige dreigt weg te vallen, bijvoorbeeld omdat de getuige een
levensbedreigende ziekte heeft (zie hierover par. 6.7, waarin een maatstaf is geformuleerd voor
een voorlopig getuigenverhoor met als doel het zekerstellen van bewijs).
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doen houden van een voorlopig getuigenverhoor is derhalve minder verstrekkend
dan het gevolg van een afwijzing van de vordering in de hoofdzaak. Naar mijn
mening moet dit leiden tot een minder terughoudende toepassing van art. 3:303 BW
bij de beoordeling van een voorlopig getuigenverhoor.
In de zaak Udo/Renault36 wees A-G Huydecoper erop dat de rechter er bij de
beoordeling van het verzoek tot het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor
rekening mee hield, dat in de hoofdzaak een geldig bewijsaanbod zou moeten
worden gehonoreerd (art. 166 Rv). Het belang van Udo werd daardoor gerelativeerd;
Udo mocht er op vertrouwen in de hoofdzaak – voor zover nodig – bewijs te
mogen leveren, terwijl de bewijslevering na een bewijsopdracht ook eenvoudiger en
doelgerichter kan zijn.37
260

Stelplicht verzoeker

Uit het niet onherroepelijk kwijtraken van de mogelijkheid getuigenbewijs te
leveren bij het niet bevelen van een voorlopig getuigenverhoor wegens onvoldoende
belang, dient naar mijn mening te volgen dat art. 3:303 BW minder terughoudend
moet worden toegepast. Uit deze minder terughoudende toetsing van het belangvereiste – en omdat de verzoeker ten slotte het middel van het voorlopig
getuigenverhoor wil inzetten – vloeit voort dat het op de weg van de verzoeker
ligt, als zijn belang bij het verzoek twijfelachtig is, feiten en omstandigheden aan te
voeren waaruit zijn belang blijkt; de verzoeker moet in staat zijn om met redenen
omkleed aan te geven waarom de inzet van het middel van het voorlopig getuigenverhoor niet zinloos is. Hoe minder de verzoeker hiertoe in staat zal zijn, hoe
eerder de rechter het verzoek wegens onvoldoende belang zal moeten afwijzen.38
7.5

Gevallen waarin onvoldoende processueel belang bij een voorlopig
getuigenverhoor bestaat

7.5.1

Inleiding
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Onvoldoende processueel belang: niet bestaande of kansloze vordering
en het stadium waarin de hoofdzaak verkeert

Uit het voorgaande volgt dat een verzoek tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor dient te worden afgewezen als de verzoeker onvoldoende belang –
36

A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR 21 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF3938, NJ 2008,
608 en JBPr 2009, 12, m.nt. E.F. Groot (Udo/Renault).

37

Op zichzelf is de enkele verwachting van een bewijsopdracht in de hoofdzaak naar mijn mening
geen reden voor onvoldoende belang bij een voorlopig getuigenverhoor (zie nr. 286).

38

Zie de conclusie van A-G Wesseling-van Gent voor HR 16 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:
BB6200, RvdW 2007, 987. Zie ook HR 21 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF3938, NJ 2008, 608
en JBPr 2009, 12 m.nt. E.F. Groot (Udo/Renault). Zie ook Klaassen 2012, p. 81, die aangeeft dat het
stellen van hogere eisen aan het verzoekschrift leidt tot meer profijt van het middel van het
voorlopig getuigenverhoor; nr. 416.
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namelijk geen of geen redelijk processueel belang – bij dat verzoek heeft. Het
criterium aan de hand waarvan de rechter moet beoordelen of de verzoeker al
dan niet voldoende belang heeft, is: kunnen de in het voorlopig getuigenverhoor
afgelegde verklaringen (hoogstwaarschijnlijk) gebruikt worden ten nutte van de
beslissing van de vordering in de hoofdzaak? In het ontkennende geval bestaat
geen (voldoende) verschil tussen de situatie bij een toegewezen verzoek en de
situatie bij een afgewezen verzoek. Het ‘beginsel van gezond verstand’ moet dan
beletten dat een voorlopig getuigenverhoor wordt bevolen.
In twee categorieën gevallen – die hierna worden geconcretiseerd en uitgewerkt –
kan getuigenbewijs niet worden gebruikt ten behoeve van de hoofdzaak. Ten eerste
als de vordering39 in de hoofdzaak niet (meer) bestaat of kansloos is (par. 7.5.2) en
ten tweede als het voorlopig getuigenverhoor te laat wordt verzocht (par. 7.5.3).
In gevallen waarin het verzoek de drempel van onvoldoende belang overleeft, is het
nog niet gered. Zo kan de vordering van de verzoeker bijvoorbeeld net sterk genoeg
zijn om voldoende belang bij het verzoek aan te nemen, maar kan een zwakke
materiële vordering een zo belangrijke factor zijn dat het verzoek strandt bij een
belangenafweging op grond van het evenredigheidscriterium (misbruik).40
7.5.2

De vordering in de hoofdzaak bestaat niet (meer) of is kansloos

7.5.2.1

Inleiding
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Overzicht

De getuigenverklaringen moeten gebruikt kunnen worden ten behoeve van een –
bepaalde – vordering in de hoofdzaak. Een onderzoek naar bepaalde feiten in een
voorlopig getuigenverhoor is zinloos als er geen vordering in de hoofdzaak (meer)
bestaat of als de vordering in de hoofdzaak kansloos is. Zelfs als het voorlopig
getuigenverhoor wordt toegewezen en alle getuigen worden gehoord, levert het
voorlopig getuigenverhoor de verzoeker niets op, omdat op de vordering in de
hoofdzaak niet dan wel afwijzend zal worden beslist.
In deze paragraaf worden de hierboven genoemde drie gevallen behandeld:
1. de vordering bestaat niet. Hiermee wordt niet het ‘bestaan’ van de vordering
in existentiële zin bedoeld; de vordering blijkt enkel niet uit het verzoekschrift,
dus bestaat niet in het verzoekschrift (par. 7.5.2.2),
2. de vordering is kansloos (par. 7.5.2.3),
3. de vordering dan wel een bepaald geschilpunt bestaat niet meer. Hiervan is
sprake als de vordering of een bepaald geschilpunt al is afgedaan, bijvoorbeeld
in een vonnis of in een vaststellingsovereenkomst (par. 7.5.2.4).

39
40

Hieronder valt ook een verzoek in de hoofdzaak.
Zie ook Lindijer 2006, nr. 546: voldoende belang in de zin van art. 3:303 BW staat op zich niet in
de weg aan het aannemen van misbruik van bevoegdheid.
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De beslissing dat onvoldoende belang bestaat bij een voorlopig getuigenverhoor op
grond van een van deze drie redenen, betekent niet dat ook onvoldoende belang
bestaat bij het instellen van een vordering in de hoofdzaak. Vanwege de oppervlakkige beoordeling van de vordering in de hoofdzaak door de rechter die over het
voorlopig getuigenverhoor moet oordelen en de terughoudendheid die de rechter
in de hoofdzaak – meer dan de rechter die moet oordelen over het voorlopig
getuigenverhoor (zie nr. 259) – bij de toepassing van art. 3:303 BW dient te
betrachten, is goed denkbaar dat de eiser in de hoofdzaak voldoende belang heeft
bij zijn vordering.
7.5.2.2

De vordering bestaat niet
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Omschrijving van de vordering in het verzoekschrift

In het verzoekschrift moeten de feiten die de verzoeker wil bewijzen worden
omschreven, zodat de rechter en de wederpartij kunnen beoordelen of de feiten
relevant, betwist en voldoende concreet zijn (art. 187 lid 3 Rv, zie nr. 172). Uit dit
vereiste vloeit voort dat niet volslagen onduidelijk kan blijven welke vordering
de verzoeker voornemens is in te stellen in de hoofdzaak. Zonder vordering in de
hoofdzaak kunnen de te bewijzen feiten concreet en betwist zijn, maar kan
de rechter niet beoordelen of de feiten tot de beslissing van de vordering in de
hoofdzaak kunnen leiden. Hoewel niet een wettelijk vereiste, moet de verzoeker in
zijn verzoekschrift dan ook aangeven welke vordering in de hoofdzaak hij denkt in
te stellen.41
Aan de omschrijving van de vordering worden – net als aan de omschrijving van de
feiten – geen hoge eisen gesteld. Over de precieze aard van de in te stellen vordering
en de hoogte van de eventuele schade hoeft de verzoeker zich niet uit te laten en
voorzover hij dat wel doet, is hij daaraan na het voorlopig getuigenverhoor niet
gebonden.42 De verzoeker die de rechter en zijn wederpartij echter volledig in het
duister laat tasten naar een vordering in de hoofdzaak, heeft naar mijn mening
onvoldoende belang bij een voorlopig getuigenverhoor. Immers, het vaststellen van
feiten door middel van getuigenverhoren is zinloos zonder zicht op enige vordering
in de hoofdzaak.
Anders moet worden geoordeeld als een voorlopig getuigenverhoor juist dient ter
vaststelling van de rechtsgrond. De verzoeker is dan weliswaar niet in staat de
rechtsgrond te noemen, maar zal wel in het verzoekschrift voldoende moeten
uiteenzetten dat en waarom de rechtsgrond vaststelling behoeft.

41

Hof ’s-Hertogenbosch 25 juni 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BD6314.

42

HR 6 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC3354, NJ 2008, 323; HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:
BK8146, NJ 2010, 172, JBPr 2010, 42, m.nt. H.L.G. Wieten en JIN 2010, 340, m.nt. M.A.J.G. Janssen
(Chip(s)hol/Staat).

231

nr. 264

264

7. Onvoldoende belang

Omschrijving van de vordering ontbreekt; reparatie

De rechter kan een verzoeker wiens verzoek geen vordering in de hoofdzaak bevat
nog redden. Hij kan de verzoeker tijdens de mondelinge behandeling de gelegenheid
geven alsnog te ontvouwen wat in de hoofdzaak zal worden gevorderd.43 Ook
kan hij welwillend de vordering afleiden uit het in het verzoekschrift gestelde. Het
hof ’s-Hertogenbosch redde een verzoek zonder een rechtsgrond die aanleiding zou
geven tot een hoofdzaak. De verzoekster was een in een strafzaak vrijgesproken
vrouw, die vragen beantwoord wilde zien over haar opsporing en vervolging. Het hof
overwoog dat woede, verontwaardiging en het verlangen naar antwoorden geen
rechtsgrond opleverden, maar nam aan dat het verzoek werd ingediend ten behoeve
van een vordering uit onrechtmatige daad.44
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Oppervlakkige beoordeling van de vordering in de hoofdzaak

Volgens de Hoge Raad ligt de toewijsbaarheid van de vordering in de hoofdzaak niet
ter toetsing voor bij de beoordeling van een verzoek tot het doen houden van een
voorlopig getuigenverhoor. Inderdaad moet het uitgangspunt zijn dat de rechter die
beslist over een verzoek tot het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor, zich
niet uitlaat over de vordering in de hoofdzaak. Dat betekent echter niet dat de rechter
de haalbaarheid van de vordering in de hoofdzaak geheel niet mag meenemen in zijn
beoordeling van het verzoek tot het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor
(zie hierover par. 6.6). Bij het onderzoek naar de toepasselijkheid van een afwijzingsgrond mag de rechter ook meewegen hoe zwak de vordering in de hoofdzaak is. Als bij
oppervlakkige beoordeling de vordering in de hoofdzaak als kansloos wordt ingeschat,
bestaat onvoldoende belang bij het voorlopig getuigenverhoor. Als de vordering in
de hoofdzaak geen kans van slagen heeft, is het verzamelen van getuigenbewijs voor
die hoofdzaak in een voorlopig getuigenverhoor zinloos.
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Verwoording van (het ontbreken van) een kansloze vordering in de
jurisprudentie

In uitspraken komt de verwerping van het verweer, dat het voorlopig getuigenverhoor moet worden geweigerd vanwege een kansloze vordering in de hoofdzaak,
tot uitdrukking in overwegingen als: bij voorbaat staat niet vast dat geen enkel
vorderingsrecht geldend gemaakt zou kunnen worden,45 niet ondenkbaar is dat een
vordering kan worden ingesteld,46 op voorhand kan niet worden uitgesloten dat de

43

Rb. Utrecht 19 februari 1992, ECLI:NL:RBUTR:1992:AD1613, NJ 1993, 606. In deze zaak bleek de
verzoeker, ook na herhaaldelijk vragen van de rechtbank, niet in staat duidelijk aan te geven wat
in de hoofdzaak zou worden gevorderd.

44
45

Hof ’s-Hertogenbosch 25 juni 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BD6314.
Hof ’s-Gravenhage 15 november 1984, ECLI:NL:GHSGR:1984:AC4392, NJ 1986, 300.

46

Rb. Rotterdam 27 mei 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BD7456.
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vordering in de hoofdzaak kan slagen,47 op voorhand kan niet worden gezegd dat
het horen van de getuigen zinloos is,48 aanstonds is niet duidelijk dat de te
bewijzen feiten voor de beoordeling van het geschil niet relevant kunnen zijn,49
stellingen zijn niet zo evident onzinnig dat reeds aanstonds duidelijk is dat een
procedure tot geen enkel resultaat zal leiden50 of in elk geval moet niet reeds in dit
stadium worden geoordeeld dat de verzoeker geen enkel juridisch belang heeft bij zijn
beoogde rechtsvordering.51 Een te zwaar criterium (zie hierna) is dat bij marginale
beoordeling de vordering in de hoofdzaak voldoende aannemelijk moet zijn.52
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Criterium kansloze vordering; juridisch en feitelijk kansloze zaken

Van der Wiel definiëert een vordering als kansloos als de eiser weet of behoort te
weten dat de eis met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal worden
afgewezen.53 Bij de beoordeling van onvoldoende belang bij een voorlopig getuigenverhoor dient deze definitie naar mijn mening te worden aangepast. Ten
eerste is in het kader van het vereiste van onvoldoende belang bij een voorlopig
getuigenverhoor niet relevant of de eiser weet van de kansloosheid van zijn
vordering, aangezien het slechts ertoe doet of het voorlopig getuigenverhoor al
dan niet nut heeft. Ten tweede mag art. 3:303 BW minder terughoudend worden
toegepast (zie nr. 259). In plaats van de gradatie ‘met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid’, kies ik daarom voor de minder zware gradatie ‘hoogstwaarschijnlijk’. Hoewel de rechter de vordering in de hoofdzaak slechts oppervlakkig mag
beoordelen, mag hij aannemen dat een vordering kansloos is als met ‘grote
zekerheid’ in plaats van ‘vrijwel zekerheid’ kan worden aangenomen dat de vordering in de hoofdzaak zal falen.
Samenvattend bestaat onvoldoende belang bij een voorlopig getuigenverhoor als
bij oppervlakkige beoordeling van de vordering in de hoofdzaak kan worden
aangenomen dat de vordering in de hoofdzaak hoogstwaarschijnlijk zal worden
afgewezen.54 Omwille van eenheid pleit ik voor het hanteren van deze standaardformulering als onvoldoende belang vanwege een kansloze vordering in de hoofdzaak wordt aangenomen.

47

Rb. ’s-Gravenhage 21 april 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BM1744, NJF 2011, 48; Rb. Utrecht 28 sep-

48

tember 2011, ECLI:NL:RBUTR:2011:BT6206, NJF 2011, 453.
Rb. Dordrecht 7 december 2005, ECLI:NL:RBDOR:2005:AU7618.

49
50

Hof ’s-Hertogenbosch 21 maart 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BA7783.
Zie de uitspraak van het hof in HR 25 maart 1988, ECLI:NL:HR:1988:AC2367, NJ 1989, 3, m.nt. W.

51

H. Heemskerk (Staat/ABN). Overigens plaatste het hof deze overweging in de sleutel van misbruik.
Rb. Amsterdam 3 mei 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BW6700.

52

Rb. Amsterdam 16 november 2006, ECLI:NL:RBAMS:2006:AZ2619, JOR 2007, 18, m.nt. A.F.J.A.
Leijten.

53
54

Van der Wiel 2004, nr. 135.
De verzoeker met een niet kansloze, maar wel kansarme vordering in de hoofdzaak heeft
voldoende belang bij zijn verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor. Bij een belangenafweging
op grond van het onevenredigheidscriterium (misbruik) is een zwakke materiële vordering
echter een factor die meeweegt in die belangenafweging (zie par. 8.5.3).
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Van der Wiel onderscheidt om redenen van overzichtelijkheid twee soorten kansloze zaken: juridisch en feitelijk kansloze zaken. Juridisch kansloos zijn zaken waarin
het juridische betoog in strijd is met het geldende recht. Feitelijk kansloos zijn zaken
waarin een daadwerkelijke feitelijke grondslag ontbreekt. Ik zal dit onderscheid
tussen juridisch en feitelijk kansloze zaken – hoewel Van der Wiel al aangeeft dat
het moeilijk is te maken – aanhouden.55
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Juridisch kansloze zaken

Van der Wiel merkt op dat een scherpe regel in een procedure ter discussie kan
worden gesteld, zelfs als de op de zaak betrekking hebbende feiten geen aanleiding
geven tot een debat over de toepassing van die scherpe regel. Een eiser kan bepleiten
dat ten gunste van hem wordt afgeweken van de scherpe regel, mits hij een expliciet
betoog houdt dat niet bij voorbaat kansloos is.56 Van de omstandigheden van het
geval zal afhangen of een vordering in de hoofdzaak als kansloos wordt ingeschat –
ofwel: als een vordering die hoogstwaarschijnlijk faalt – door de rechter die moet
oordelen over het nut van een gevraagd voorlopig getuigenverhoor. Met name is van
belang hoe sterk de geldende scherpe regel is en of, en in hoeverre, de verzoeker
beargumenteert waarom zijn poging om af te wijken van het geldende recht
niet tot mislukken gedoemd is. Deze twee factoren (de sterkte van het recht en
de onderbouwing van de verzoeker) werken als communicerende vaten. Hoe
duidelijker het geldende recht, hoe sterker het betoog dat daartegen ingaat zal
moeten zijn.57 Van der Wiel: “Een eiser die een vordering instelt die in beginsel
onmiskenbaar faalt op een verjaringsverweer, zal op een dergelijk verweer een
expliciet en goed beargumenteerd betoog moeten voeren ter onderbouwing van zijn
standpunt dat zijn eis desondanks moet slagen.”58 Zo kan de rechter oordelen dat
voldoende belang bestaat bij een voorlopig getuigenverhoor als weliswaar een
scherpe regel bestaat, maar de verzoeker aanvoert dat die regel al langere tijd
geleden door de Hoge Raad is geformuleerd en daarop in de literatuur veel kritiek is
geleverd, waardoor de rechter thans mogelijk zal breken met de regel.
Het voert in het kader van dit proefschrift te ver om een opsomming van ‘scherpe
regels’ te geven. Dat is een kwestie van materieel recht. Wel behandel ik een aantal
voorlopig getuigenverhoorzaken waarin de vraag aan de orde was of de vordering in
de hoofdzaak als juridisch kansloos moest worden beschouwd.
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Scherpe regel 1: arbeidszaken

Volgens vaste rechtspraak geldt, dat feiten en omstandigheden die tijdens de
ontbindingsprocedure aan de orde (geacht moeten worden te) zijn geweest, niet

55

Van der Wiel 2004, nr. 135.

56
57

Van der Wiel 2004, nr. 136-137.
Van der Wiel 2004, nr. 137.

58

Van der Wiel 2004, nr. 136.
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meer in een aanvullende procedure kunnen worden getoetst.59 Uitgangspunt moet
daarom zijn dat in een ontbindingsvonnis aan alle twistpunten tussen partijen een
einde is gemaakt en er geen ruimte is om nog aanvullende schadevergoeding
te vorderen. Een ex-werknemer die daarom na een ontbindingsvonnis langs
andere weg (strijd met goed werkgeverschap of onrechtmatige daad) nog geld van
zijn ex-werkgever wil vorderen, stuit op een scherpe regel en moet goed onderbouwen waarom hij nog recht heeft op betaling van geld door zijn ex-werkgever
om te voorkomen dat zijn verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor afstuit op
onvoldoende belang.60
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege na het verstrijken van die bepaalde tijd. Een ex-werknemer stelde dat hem de ondubbelzinnige
toezegging was gedaan dat het dienstverband voor bepaalde tijd na afloop daarvan
zou worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.61 De
kantonrechter overwoog dat een overeengekomen beëindiging van rechtswege
alleen dan onrechtmatig is als het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst in
de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De ex-werknemer had daartoe te weinig aangevoerd naar de
mening van de kantonrechter, tot welk oordeel de kantonrechter kwam na een
overigens te weinig marginale beoordeling van de vordering in de hoofdzaak.
Aangezien de ex-werknemer zich beriep op de uitzondering en het – voldoende
duidelijk omschreven – feitencomplex relevant was voor de beantwoording van
de vraag of de beëindiging van rechtswege onrechtmatig was, had de kantonrechter
het verzoek naar mijn mening moeten toewijzen.
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Scherpe regel 2: de (minderheids)aandeelhouder

Op grond van vaste rechtspraak heeft de (minderheids)aandeelhouder geen eigen
vordering jegens een derde of een bestuurder die is tekortgeschoten in de nakoming
van zijn verplichtingen tegenover de vennootschap, behoudens een enkel uitzonderingsgeval. In dat laatste geval moet de aandeelhouder stellen welke specifieke
zorgvuldigheidsnorm jegens hem door de derde is geschonden.62 In de zaak VEB/

59

De Baijings-leer, zie HR 24 oktober 1997, ECLI:NL:HR:1997:AM1905, NJ 1998, 257, m.nt. P.A. Stein
(Baijings/mr. H). In deze zaak was door de kantonrechter uitdrukkelijk te kennen gegeven dat hij
bij het vaststellen van de ontbindingsvergoeding de aanspraak van Baijings inzake aandelenopties buiten beschouwing liet en dat deze aanspraak in een afzonderlijk geding moest worden
beoordeeld. In een dergelijk geval wordt een uitzondering op de hoofdregel gemaakt. Zie recent:

60

HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD0896, NJ 2009, 128, m.nt. E. Verhulp (Seminis/Van Wielink).
Rb. ’s-Hertogenbosch 17 juni 1987, ECLI:NL:RBSHE:1987:AL1885, Prg. 1988, 2802; Rb. Amsterdam
(ktr) 31 juli 2003, ECLI:NL:RBAMS:2003:AQ8859, NJF 2003, 33; Rb. Zwolle-Lelystad (ktr) 20 oktober 2006, ECLI:NL:RBZLY:2006:AZ1718; Rb. Groningen (ktr) 10 juli 2008, ECLI:NL:RBGRO:2008:

61
62

BL0638.
Rb. Alkmaar (ktr) 23 april 2012, ECLI:NL:RBALK:2012:BW5056.
De Poot/ABP-jurisprudentie, zie HR 2 december 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1564, NJ 1995, 288,
m.nt. J.M.M. Maeijer (Poot/ABP); HR 16 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ0419, NJ 2007, 256,
m.nt. J.M.M. Maeijer (Gebroeders Tuin Beheer/A).
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KPNQwest63 oordeelde de rechtbank dat de voorgenomen vordering van de minderheidsaandeelhouder daarom “vooralsnog niet of nauwelijks kans van slagen lijkt
te hebben”. De aandeelhouder/verzoeker moet aangeven dat en waarom zich een
uitzonderingsgeval voordoet, hetgeen in casu niet was gebeurd en ook nauwelijks
voorstelbaar was.
Hetzelfde gold in een zaak waarin een aandeelhouder X was vervolgd voor het doen
van onjuiste en/of onvolledige aangiften ten name van onderneming Y.64 X werd
vrijgesproken, omdat niet kon worden uitgesloten dat de aangiften juist en volledig
waren gedaan. (De curator van) X voerde aan dat het handelen van de Belastingdienst bij het boekenonderzoek en de daaruit voortvloeiende (naheffings)aanslagen
jegens hem onrechtmatig was, omdat hij als aandeelhouder schade had geleden.
Volgens de rechtbank is de hoofdregel dat alleen de vennootschap zelf schade uit
onrechtmatig handelen jegens de vennootschap kan verhalen, terwijl X geen
bijzondere omstandigheden had aangevoerd waaruit een eigen vordering van X
als aandeelhouder kon worden afgeleid.65
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Scherpe regel 3: verjaarde vorderingen

In beginsel moet een voorlopig getuigenverhoor worden afgewezen op grond van
onvoldoende belang als de vordering in de hoofdzaak hoogstwaarschijnlijk verjaard
is66 en als de verweerder aangeeft in de hoofdzaak een beroep te zullen doen op
verjaring.67 Aan de verjaringstermijn wordt omwille van de rechtszekerheid
immers strikt de hand gehouden. De rechtbank Assen overwoog dat een voorlopig
getuigenverhoor naar de feiten waarop een verjaarde vordering steunt, zinloos is en
daarom niet dient te worden gehonoreerd. Na een beoordeling van de verjaring van de
vorderingen in de hoofdzaak, oordeelde de rechtbank dat de vorderingen waren
verjaard en het voorlopig getuigenverhoor ten behoeve van die vorderingen zinloos
was.68 De rechtbank ging naar mijn mening niet te ver in haar beoordeling van de
hoofdzaak. De verzoekers baseerden hun vordering in de hoofdzaak deels op het
op jonge leeftijd gaan roken. Aan de hand van de leeftijd van de verzoekers kon
de rechtbank simpel uitrekenen dat het moment waarop zij meerderjarig waren
geworden meer dan 20 jaar in het verleden lag, terwijl van tijdige stuitingshandelingen
niet was gebleken. Het hof ’s-Gravenhage wilde niet vooruit lopen op de vraag of de

63

Rb. ’s-Gravenhage 24 mei 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BA6044, RF 2007, 58 en RO 2007, 63.

64
65

Rb. Den Haag 8 augustus 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:11030.
Zie ook Rb. Midden-Nederland 11 september 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:4935.

66

Rb. ’s-Gravenhage 21 april 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BM1744, NJF 2011, 48. In deze zaak was niet
op voorhand duidelijk dat de vordering in de hoofdzaak van de verzoekers jegens de Staat was
verjaard, omdat niet duidelijk was wanneer elk van de verzoekers op de hoogte was geraakt van
het vermeende onrechtmatige handelen van de Staat en de daaruit voortvloeiende schade.

67

De verweerder moet expliciet aangeven in de hoofdzaak een beroep te zullen doen op verjaring.
Immers, de rechter mag niet ambtshalve oordelen dat een vordering is verjaard (art. 3:322 lid 1
BW), terwijl bovendien een verjaringsverweer (al dan niet bewust) niet altijd wordt gevoerd, zie
Klaassen 2001, nr. 10. Zie ook Asser/Hartkamp & Sieburgh 2012 (6-II) 2013/388.

68
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Rb. Assen 25 april 2000, ECLI:NL:RBASS:2000:AA5626.
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vorderingen in de hoofdzaak waren verjaard.69 De verzoeker had aangegeven dat
het voorlopig getuigenverhoor van belang was voor het verjaringsverweer in de
hoofdzaak, maar het hof meende dat die stelling in het voorlopig getuigenverhoor
niet kon worden beoordeeld en moest worden bezien in de hoofdzaak. Naar mijn
mening had het hof de vordering in de hoofdzaak marginaal moeten toetsen. In deze
zaak was relevant dat de rechtbank de hoofdzaak voor een groot deel had afgedaan op
de grond dat de vorderingen van de verzoeker waren verjaard. Tenzij de verzoeker
steekhoudende argumenten aanvoert op grond waarvan getwijfeld kan worden aan
de juistheid van de beslissing van de rechtbank, moet worden aangenomen dat de
vordering van de verzoeker hoogstwaarschijnlijk zal worden afgewezen.
In uitzonderlijke gevallen kan een verjaringstermijn buiten beschouwing worden
gelaten. De verzoeker die voldoende motiveert waarom in zijn geval de vordering
níet zal afstuiten op verjaring, bijvoorbeeld omdat hij door middel van getuigen wil
bewijzen dat een schriftelijke aanmaning ter hand gesteld is aan de schuldenaar
(zie art. 3:317 lid 1 BW), kan wel voldoende belang hebben. In een zedenzaak tegen
het Aartsbisdom Utrecht overwoog de rechtbank dat niet kon worden uitgesloten
dat de betreffende zaak als uitzonderlijk geval zou worden gekwalificeerd vanwege
de bijzondere maatschappelijke positie van de Rooms-katholieke kerk in de samenleving en het advies van de door de Bisschoppenconferentie ingestelde commissie
Lindenbergh om bij de toepassing van de door haar voorgestelde regeling geen
beroep te doen op verjaring.70
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Scherpe regel 4: aansprakelijkheid van de Staat

In de zaak Nuhanovic/Staat,71 over feiten rondom de val van Srebrenica, waren
partijen het erover eens dat uitzonderingen bestonden op de regel dat de Staat niet
aansprakelijk kan worden gesteld voor het optreden van Nederlandse militairen die
onder command and control van de VN staan. De vragen van de verzoeker waren erop
gericht vast te stellen dat zich dergelijke uitzonderingen op de regel voordeden,
zoals bijvoorbeeld “de omstandigheid dat Nederland zich heeft gemengd in de
commandostructuur van de VN”. In dit stadium stond niet vast dat de vordering
van Nuhanovic, gebaseerd op de uitzondering op de regel, niet zou slagen.

69

Hof ’s-Gravenhage 19 april 2007, ECLI:NL:GHSGR:2007:BA4465.

70

Rb. Utrecht 28 september 2011, ECLI:NL:RBUTR:2011:BT6206, NJF 2011, 453. In deze zaak meende
de rechtbank dat een verzoek waarbij de hoofdzaak onmiskenbaar is verjaard zou moeten
afstuiten op strijd met de goede procesorde. In dezelfde zin Hof Arnhem-Leeuwarden 26
november 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:8971. De verzoeker wilde in de hoofdzaak onder andere
een vordering op grond van art. 6:170 BW instellen. Hoewel het Aartsbisdom niet de werkgever
van de vermeende pleger van het seksueel misbruik (X) was, sloot het hof niet uit dat de rechter
de ondergeschiktheid van X aan het Aartsbisdom aanwezig zou achten, omdat het begrip
ondergeschiktheid ruim wordt opgevat.

71

Hof ’s-Gravenhage 28 oktober 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AR6689, NJF 2004, 587.
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Uitgangspunt juridisch kansloze zaken: terughoudendheid

De rechter moet ver gaan in zijn hulp aan een verzoeker die in zijn verzoekschrift
een kansloze vordering presenteert, zo blijkt uit een Chipsholzaak.72 Chipshol
verzocht een voorlopig getuigenverhoor teneinde te achterhalen of de vervanging
van alle drie de rechters in een door Chipshol gevoerde bodemprocedure een
standaardbeslissing in het kader van het rouleerbeleid was dan wel een manier
van het gerechtsbestuur om de uitkomst van de bodemprocedure te manipuleren.
De vordering in de hoofdzaak in het kader van dit voorlopig getuigenverhoor was
volgens Chipshol een actie uit onrechtmatige daad, waarin Chipshol als schade het
verschil wilde vorderen tussen het bedrag dat de nieuwe rechters hadden vastgesteld en het bedrag dat de oude rechters zouden hebben vastgesteld. Het hof
constateerde dat deze vordering een in de hoofdzaak onhaalbare kaart was (Chipshol
had alleen beroep in cassatie kunnen instellen tegen de uitspraak over de hoogte van
de schadevergoeding) en wees het verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor af op
grond van onvoldoende belang.73 De Hoge Raad hielp Chipshol echter aan een
vordering die voldoende kansrijk was voor toewijzing van een voorlopig getuigenverhoor: als de door Chipshol gestelde gang van zaken zou komen vast te staan, dan
zou Chipshol een verklaring voor recht wegens schending van art. 6 EVRM kunnen
vorderen. Als de verzoeker in zijn verzoekschrift een kansloze vordering opvoert,
dan dient de rechter het verzoek toch toe te wijzen als de verzoeker op basis van de
aangevoerde feiten en omstandigheden een andere, niet kansloze vordering heeft
(vgl. art. 25 Rv). De Hoge Raad lijkt erop te willen wijzen dat de rechter niet te snel
een verzoek mag afwijzen vanwege de aanname dat een vordering in de hoofdzaak
van de verzoeker onbestaanbaar is, zeker als op grond van de omschreven, te
bewijzen concrete feiten moet worden geconcludeerd dat de verzoeker linksom of
rechtsom een vordering heeft op de verweerder en de verzoeker in ernstige
informatienood verkeert waardoor de waarheidsvinding in het geding is. In een
dergelijk geval – waarin, simpel gezegd, de rechter op zijn klompen kan aanvoelen
dat de verzoeker een vordering heeft, maar zonder voorlopig getuigenverhoor
de waarheid niet boven tafel zal krijgen – dient de rechter het de verzoeker niet
onmogelijk of moeilijk te maken om informatie boven water te krijgen. Juist het
verkrijgen van duidelijkheid omtrent de feiten stelt de verzoeker in staat te
beoordelen tegen wie hij die vordering kan instellen en hoe hij zijn vordering
precies dient te formuleren.
274

Feitelijk kansloze zaken; stelplicht

Voor zaken waarin een feitelijke grondslag voor de vordering in de hoofdzaak
ontbreekt, geldt hetzelfde als voor de juridisch kansloze zaken: van de omstandigheden van het geval zal afhangen of een vordering in de hoofdzaak als kansloos
wordt ingeschat door de rechter die moet oordelen over het nut van een gevraagd

72

HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK8146, NJ 2010, 172, JBPr 2010, 42, m.nt. H.L.G. Wieten en
JIN 2010, 340, m.nt. M.A.J.G. Janssen (Chip(s)hol/Staat).

73

Het hof gebruikte de woorden “geen enkel rechtens te respecteren belang”.
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voorlopig getuigenverhoor. Hoe meer aanwijzingen bestaan dat de vordering
hoogstwaarschijnlijk faalt, des te meer de verzoeker moet onderbouwen waarom
zijn vordering wel succesvol kan zijn.
275

Voorbeelden van feitelijk kansloze zaken

In een eerste zaak meende de verzoeker dat zijn ex-werkgever niet had voldaan
aan de op grond van de arbeidsovereenkomst bestaande verplichting om een
bepaalde bonus te betalen, maar kon hij niet aangeven dat de arbeidsovereenkomst
de betreffende bonus kende.74 In een tweede zaak, één van de Chipsholzaken,
ontleende de onrechtmatige-daadvordering in de hoofdzaak zijn bestaansrecht aan
een cessie-akte. Toen de cessie-akte werd geannuleerd, viel daarmee ook de
vordering weg en werd het houden van een voorlopig getuigenverhoor zinloos.75
In dergelijke zaken zal de verzoeker al snel onvoldoende belang hebben bij zijn
verzoek als hij geenszins kan onderbouwen dat de arbeidsovereenkomst wél de
betreffende bonus kent of dat het wegvallen van de cessie-akte géén gevolgen heeft
voor de onrechtmatige-daadactie.
In een derde zaak wilde Frog schadevergoeding vorderen van Floriade.76 Volgens
Floriade was echter niet voldaan aan het in een exoneratieclausule voorgeschreven
vereiste van een ingebrekestelling en in het exoneratiebeding was de aansprakelijkheid voor de door Frog gevorderde indirecte schade beperkt. De honorering van het
beroep op de exoneratieclausule maakte het verzoek tot het doen houden van een
voorlopig getuigenverhoor “geheel nodeloos”.77
In een vierde zaak behoorde een deel van de verzoekers tot het concern van X.78
Daarnaast was X ook eigenaar van Y. X en Y waren onderwerp van onderzoek door
de FIOD, het OM en de DNB en op het moment van het verzoek tot het doen houden
van een voorlopig getuigenverhoor waren de strafrechtelijke procedures nog
niet geëindigd. De verzoekers waren voornemens een hoofdzaak tegen de Staat te
beginnen. Zij verweten de Staat dat de FIOD en/of het OM van meet af aan de intentie
hadden gehad om X en zijn ondernemingen te ruïneren en om X veroordeeld
te krijgen. Zo zou het OM elementaire rechten van verzoekers, zoals de onschuldpresumptie en de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, hebben geschonden en onrechtmatige perspublicaties hebben laten uitgaan. De rechtbank
overwoog dat de verzoekers niet concreet hadden onderbouwd waaruit de onrechtmatige gedragingen van de Staat jegens hen zouden bestaan. Het enkele feit dat de
verzoekers behoorden tot het concern van X en mogelijk schade hadden geleden als
direct dan wel indirect gevolg van de ondergang van Y, betekende niet dat jegens
74
75

Rb. Zwolle-Lelystad (ktr) 20 oktober 2006, ECLI:NL:RBZLY:2006:AZ1718.
Rb. Haarlem 22 september 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BF3246.

76
77

Hof Amsterdam 20 januari 2005, ECLI:NL:GHAMS:2005:AT5992, NJF 2005, 184.
Het hof wees af op grond van misbruik van bevoegdheid. De vaststelling dat een voorlopig
getuigenverhoor geheel nodeloos is, dient te leiden tot afwijzing op grond van onvoldoende
belang.

78

Rb. Amsterdam 20 december 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BY7038, Prg. 2013, 98.
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verzoekers onrechtmatig was gehandeld.79 Vergelijkbaar hiermee is een andere
zaak, waarin de rechtbank Rotterdam een verzoek afwees, omdat uit de summier
gepresenteerde feiten hoogstens bleek van een vordering tussen X en de verweerder,
maar niet van een vordering tussen de verzoeker en de verweerder.80
In een laatste, wat minder duidelijke zaak had fotograaf X foto’s van een bekende
Nederlander toegestuurd aan roddelblad Privé.81 Fotograaf X meende dat hij ten
onrechte geslachtofferd werd toen commotie over de foto’s ontstond, omdat de
uiteindelijk geplaatste foto’s niet van hem, maar van een andere fotograaf afkomstig
waren. De fotograaf was voornemens een vordering tot rehabilitatie en compensatie
in te stellen en wilde er door middel van een voorlopig getuigenverhoor achter
komen welke fotograaf de geplaatste foto’s had gemaakt. De rechtbank oordeelde
dat de verzoeker onvoldoende belang had, omdat de verzoeker met de toezending
van de foto’s aan Privé al onrechtmatig had gehandeld (en een vordering tot
compensatie en rehabilitatie niet zou slagen).
7.5.2.4
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Overzicht

De verzoeker heeft onvoldoende belang bij zijn verzoek tot het bevelen van een
voorlopig getuigenverhoor als een vordering dan wel een bepaald geschilpunt niet
meer bestaat. In deze paragraaf worden de volgende gevallen behandeld:
a. gezag van gewijsde/vaststellingsovereenkomst (nr. 277-281),
b. doorhaling (royement) (nr. 282),
c. eindbeslissing (nr. 283),
d. herroeping (nr. 284) en
e. buitengerechtelijke erkentenis (nr. 285).
277

Geval 1: gezag van gewijsde/vaststellingsovereenkomst

Als bij oppervlakkige beoordeling van de vordering in de hoofdzaak blijkt dat aan die
vordering of aan een bepaald, voor de beoordeling van die vordering relevant
geschilpunt hoogstwaarschijnlijk – dezelfde mate van waarschijnlijkheid als geldt
voor de kansloze vordering in de hoofdzaak – een einde is gemaakt door een in

79

Vergelijkbaar is Rb. Rotterdam 28 september 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AY9170. In deze zaak
bleek niet van een onrechtmatige daad van mr. X jegens de verzoeker, maar hoogstens van
onrechtmatig handelen door mr. X jegens Y. Onduidelijkheid bestond over de vraag of mr. X
optrad voor werknemer Y bij de besprekingen over de beëindiging van het dienstverband van Y
bij de verzoeker. Volgens mr. X wel, maar volgens Y niet. Deze onduidelijkheid had volgens de

80

verzoeker extra advocaatkosten en directiekosten veroorzaakt.
Rb. Rotterdam 28 september 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AY9170.

81

Rb. Amsterdam 12 juni 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BD3783.
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kracht van gewijsde gegaan vonnis82 of een vaststellingsovereenkomst en als de
verweerder aangeeft in de hoofdzaak een beroep te zullen doen op het gezag van
gewijsde83 dan wel de vaststellingsovereenkomst, dan heeft het geen zin feiten die
aan de/het betreffende vordering/twistpunt ten grondslag liggen te onderzoeken
in een voorlopig getuigenverhoor. Zelfs als de feiten die de verzoeker wenst te
bewijzen kunnen worden bewezen, zal dit bewijs niet meer kunnen worden gebruikt
ten behoeve van een hoofdzaak, vanwege het gezag van gewijsde van een eerdere
beslissing of het bestaan van een vaststellingsovereenkomst.
Beslissingen die de rechtsbetrekking in geschil betreffen84 en die zijn vervat in een
in kracht van gewijsde gegaan vonnis, hebben in een ander geding tussen dezelfde
partijen85 immers bindende kracht (art. 236 Rv). De gedachte achter de regel van
het gezag van gewijsde is dat eenmaal beslechte geschilpunten in een volgende
procedure niet opnieuw ter discussie moeten kunnen worden gesteld.86 Als een
beslissing gezag van gewijsde heeft en daaraan in een nieuwe zaak over dezelfde
rechtsbetrekking niet kan worden getornd, heeft het geen zin ten behoeve van

82

Art. 236 Rv geldt voor vonnissen, maar kan analogisch worden toegepast op “beschikkingen op
verzoekschrift, waarin beslissingen zijn gegeven over een rechtsbetrekking in geschil tussen
partijen.” HR 30 oktober 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2759, NJ 1999, 83 (Van Gasteren/Beemster). Het
gezag van gewijsde geldt echter alleen voor verzoekschriftprocedures waarin de rechtsgevolgen
ter vrije bepaling van partijen staan. Bovendien lenen bepaalde verzoekschriftprocedures zich
niet voor analogische toepassing, zoals de procedure tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst. HR 1 oktober 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2976, NJ 1999, 738 (Lavos/Alifriqui). Zie hierover
Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2011/155. Het gezag van gewijsde geldt niet voor alle vonnissen:
de aard en/of de aan de beslissing ten grondslag liggende procesgang kunnen in de weg staan aan
het gezag van gewijsde, zoals bijvoorbeeld is aangenomen voor het kort geding (art. 257 Rv). Ook
aan een in kracht van gewijsde gegane uitspraak van de strafrechter komt gezag van gewijsde toe,
voorzover daarin de vordering van de benadeelde partij is toe- of afgewezen. HR 15 september
2006, ECLI:NL:HR:2006:AV2654, NJ 2007, 484. Overigens heeft een strafvonnis op grond van
art. 161 Rv dwingende bewijskracht (zie nr. 99). Hierbij gaat het om het vaststellen van de feiten
in plaats van de binding van geschilbeslissingen, zie Numann (Burgerlijke Rechtsvordering),
art. 236, aant. 4. Ook kan een einde gemaakt zijn aan een geschilpunt door een – door de

83

Nederlandse rechter te respecteren – beslissing van een buitenlandse rechter (zie nr. 152-153).
Art. 236 lid 3 Rv bepaalt dat het gezag van gewijsde niet van rechtswege werkt. De rechter moet
dus opnieuw beslissen over een geschilpunt als geen van de partijen – om welke reden dan ook –
een beroep op het gezag van gewijsde doet. Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2011/141.

84

Voor het gezag van gewijsde dienen de procedures dezelfde rechtsbetrekking tot onderwerp te
hebben. Niet nodig is dat in beide procedures dezelfde vordering wordt ingesteld. HR 18 september 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0683, NJ 1992, 747 (Keizer/Van Andel); Asser Procesrecht/Van
Schaick 2 2011/147; Hugenholtz/Heemskerk 2012, nr. 121. Zie hierover ook Numann (Burgerlijke

85

Rechtsvordering), art. 236, aant. 7-10.
Het gezag van gewijsde geldt ook voor rechtsopvolgers van partijen, maar strekt zich niet uit tot
andere derden. Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2011/150; Hugenholtz/Heemskerk 2012, nr. 121;
Numann (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 236, aant. 13.

86

Beukers 1994, p. 5-6; Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2011/140.
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die nieuwe zaak de feiten te onderzoeken.87 Hetzelfde heeft te gelden als aan alle
tussen partijen bestaande twistpunten een einde lijkt te zijn gemaakt door een
vaststellingsovereenkomst. Als finale kwijting is afgesproken, heeft in beginsel te
gelden dat feiten die zich hebben afgespeeld vóórdat de vaststellingsovereenkomst
werd gesloten, achterhaald zijn door de finale kwijting.
278

Stelplicht verzoeker

Steeds zal uit de omstandigheden van het geval moeten worden afgeleid of hoogstwaarschijnlijk is dat een bepaald(e) vordering of twistpunt al is afgedaan door
middel van een in gezag van gewijsde gegane beslissing of een vaststellingsovereenkomst en derhalve of de vordering of het twistpunt in een nieuwe procedure nog
ter discussie kan worden gesteld. Hierbij is naar mijn mening cruciaal welke
informatie de verzoeker naar voren brengt. Van de verzoeker mag verlangd worden
dat hij motiveert waarom de te onderzoeken feiten niet ten grondslag liggen aan een
beslissing met gezag van gewijsde of aan geschilpunten waaraan in een vaststellingsovereenkomst een einde is gemaakt.88 Als een verzoeker is bijgestaan door
deskundigen ten tijde van het afsluiten van de vaststellingsovereenkomst ligt op
hem een extra zware plicht om in zijn verzoekschrift aan te geven waarom niet alle
twistpunten in de vaststellingsovereenkomst zijn meegenomen.89

87

De rechter mag het gezag van gewijsde niet ambtshalve toepassen; een partij moet zich beroepen
op het gezag van gewijsde. HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP6874, NJ 2006, 200
(Dryade/Staat) en zie hierboven. Uit Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2011/141 blijkt dat in
meerdere Europese landen, zoals Duitsland en Frankrijk, de rechter verplicht dan wel bevoegd
is om het gezag van gewijsde ambtshalve toe te passen, omdat “het gezag van gewijsde ook de
rechtsorde dient en gerechten ontlast, en daarom juist aan de partijautonomie onttrokken
behoort te zijn”. Van Schaick heeft een voorkeur voor het Franse systeem, waarin de rechter
bevoegd is ambtshalve het gezag van gewijsde toe te passen. Ook Numann (Burgerlijke
Rechtsvordering), art. 236, aant. 14 pleit voor een nuancering van de “starre regel van nietambtshalve toepassing”. Naar mijn mening moet de rechter om proceseconomische redenen in
ieder geval de mogelijkheid hebben het gezag van gewijsde ambtshalve toe te passen. Anders:
Beukers 1994, p. 49-54; Gras 1994, p. 268-271.
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HR 16 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB6200, RvdW 2007, 987. In deze zaak (die de Hoge
Raad afdeed op art. 81 Wet RO) voerde de verzoeker aan dat de vaststellingsovereenkomst alleen
bedoelde beleggingsschade te regelen. Geleden vermogensschade zou niet onder de vaststellingsovereenkomst vallen. Gelet echter op de inhoud van de vaststellingsovereenkomst en de
verlening van algehele en finale kwijting, meende het hof dat verzoeker onvoldoende had
toegelicht waarom de vermogensschade niet in de vaststellingsovereenkomst was meegenomen.
In cassatie klaagde de verzoeker dat het hof het verzoek had afgewezen op grond van een
beoordeling van de materiële rechtspositie van de verzoeker. A-G Wesseling-van Gent schrijft
hierover in haar conclusie voor het arrest dat de verzoeker onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren heeft gebracht om zijn belang bij een voorlopig getuigenverhoor te rechtvaardigen. Het hof had de (juiste) maatstaf van art. 3:303 BW gehanteerd en mocht daarbij de
materieelrechtelijke positie van de verzoeker betrekken. Zie ook Hof Amsterdam 3 april 2008,
JBPr 2008, 57, m.nt. E.F. Groot; Rb. Amsterdam 15 oktober 2006, ECLI:NL:RBAMS:2006:AZ0951.

89
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Zie de beslissing van het hof in HR 16 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB6200, RvdW 2007, 987.
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Oppervlakkige beoordeling van het gezag van gewijsde/de
vaststellingsovereenkomst

Het is niet altijd eenvoudig om vast te stellen of een beslissing gezag van gewijsde
heeft en bindende kracht heeft in een nieuwe hoofdzaak. Zo worden bijvoorbeeld
beslissingen met gezag van gewijsde niet alleen gevonden in het dictum, maar ook in
de beslissingen die het dictum (mede) dragen.90 In een zaak waarin het dictum in de
hoofdzaak een niet-ontvankelijkverklaring bevatte, lag aan die afwijzing om een
processuele reden een inhoudelijk oordeel (met gezag van gewijsde) ten grondslag.91 Toen een voorlopig getuigenverhoor werd verzocht in het kader van een
nieuwe hoofdzaak, oordeelde de rechtbank dat de verzoeker geen belang had omdat
de vragen die hij in het voorlopig getuigenverhoor aan de orde wilde stellen, de kern
van het geschil in de eerder gevoerde hoofdzaak betroffen en daarover was al een
inhoudelijk oordeel gegeven door de rechtbank. Voor de vaststellingsovereenkomst
geldt ook dat lang niet altijd klip en klaar is welke twistpunten daarin wel en niet
worden geregeld. In dat geval dient de vaststellingsovereenkomst te worden uitgelegd aan de hand van de omstandigheden van het geval (de Haviltex-formule).92
De rechter die oordeelt over het voorlopig getuigenverhoor mag in het kader van
onvoldoende belang de vordering in de hoofdzaak slechts oppervlakkig beoordelen.
Dat betekent dat al snel voldoende belang moet worden aangenomen als bij een
oppervlakkige beoordeling van de vordering in de hoofdzaak niet kan worden
aangenomen dat hoogstwaarschijnlijk is dat een vordering of twistpunt is afgedaan
door een beslissing met gezag van gewijsde of in een vaststellingsovereenkomst. Wel
kan eventueel in een belangenafweging op grond van het onevenredigheidscriterium misbruik worden aangenomen (mede) vanwege de zwakke materiële vordering van de verzoeker.
280

Geschil over de geldigheid van de vaststellingsovereenkomst

Als niet ter discussie staat of aan alle twistpunten een einde is gemaakt, maar de
geldigheid van de vaststellingsovereenkomst zelf onder vuur ligt, bijvoorbeeld
omdat een beroep op dwaling wordt gedaan, is sprake van een nieuwe vordering.
In dat geval geldt niet de zware stelplicht die wel op de verzoeker ligt als er
sprake van lijkt te zijn dat de verzoeker een al in een beslissing met gezag van
gewijsde of een vaststellingsovereenkomst beslecht geschilpunt in een nieuwe
90

Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2011/140 en 148; Numann (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 236,

91

aant. 11.
Rb. Roermond 18 februari 2009, ECLI:NL:RBROE:2009:BH3356, NJF 2009, 154. De eiser bleek in de
hoofdzaak een vervalste overeenkomst te hebben getoond, hetgeen de rechtbank een dermate
ernstige en fundamentele schending van art. 21 en 85 Rv en de beginselen van een behoorlijke
procesorde achtte, dat niet-ontvankelijkverklaring volgde. Art. 236 Rv stond aan het bevelen van
een voorlopig getuigenverhoor ten behoeve van een nieuwe hoofdzaak in de weg, omdat de te
stellen vragen de kern van het geschil betroffen in de reeds inhoudelijk beoordeelde hoofdzaak.
De rechtbank wees terecht af op het criterium onvoldoende belang.

92

HR 2 april 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1948, NJ 2004, 656 (Havenga/Eemsmond Beheer).
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procedure opnieuw ter discussie probeert te stellen.93 In de zaak Vanbuul/Hoes94
deed zich een extra complicatie voor: volgens de vaststellingsovereenkomst zouden
partijen zich neerleggen bij een vonnis van de voorzieningenrechter en geen
procedures meer voeren. Vervolgens wenste Hoes BV deze vaststellingsovereenkomst te vernietigen en vroeg zij in het kader van die vernietigingsprocedure om een
voorlopig getuigenverhoor. Naar de mening van het hof waren partijen aan de
vaststellingsovereenkomst gebonden, totdat in de bodemprocedure anders was
beslist. Conform die vaststellingsovereenkomst mochten andere procedures dan
die bodemprocedure niet worden gevoerd en dus ook niet een procedure tot het
houden van een voorlopig getuigenverhoor. De Hoge Raad besliste anders. De
vaststellingsovereenkomst stond niet in de weg aan een procedure waarbij vernietiging van die overeenkomst werd gevorderd. Verzoekster moest dan ook een
voorlopig getuigenverhoor ter beoordeling van haar processuele positie in die
procedure kunnen uitlokken. Een andere opvatting zou een door het bestaan van
de vaststellingsovereenkomst niet gerechtvaardigde beperking van de processuele
mogelijkheden van verzoekster betekenen.
Naar mijn mening is dit oordeel van de Hoge Raad correct. De hoofdzaak en het
voorlopig getuigenverhoor moeten als twee-eenheid worden beschouwd: degene
die een civiele hoofdzaak aanhangig kan maken of heeft gemaakt, komt automatisch
(in abstracto) het middel van het voorlopig getuigenverhoor toe. Het staat partijen
vrij overeen te komen dat in het kader van een bepaalde hoofdzaak een voorlopig
getuigenverhoor niet kan worden verzocht, maar van een dergelijke afspraak was in
casu geen sprake. Het hof had daarom niet mogen concluderen dat de vaststellingsovereenkomst in de weg stond aan het voorlopig getuigenverhoor.
281

Schadevergoeding vanwege onrechtmatige daad na een
vaststellingovereenkomst

Ook een procedure waarin schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad
wordt gevorderd vanwege een op ondeugdelijke gronden gesloten vaststellingsovereenkomst is een nieuwe procedure. Met het oog op die nieuwe procedure is een
voorlopig getuigenverhoor mogelijk. Een voorbeeld is een zaak waarin door X een
bodemprocedure aanhangig was gemaakt na een voorlopig getuigenverhoor.95
Tijdens de comparitie gaf de rechter een voorlopig oordeel over de zaak, in het
nadeel van X. Daarop was tussen X en zijn wederpartij een vaststellingsovereenkomst gesloten. Vervolgens raakte X er van overtuigd dat de getuigen tijdens het
voorlopig getuigenverhoor meinedige verklaringen hadden afgelegd. Op grond van
93

HR 26 september 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD3940, NJ 2008, 521 en JBPr 2009, 1, m.nt. E.F. Groot
(Vanbuul/Hoes). Zie ook HR 16 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB6200, RvdW 2007, 987. De
verzoeker meende dat de vaststellingsovereenkomst onder dwang was ondertekend en de
bedoeling had niet alle schade te dekken, maar liet na dit te onderbouwen (het beroep in
cassatie werd verworpen op grond van art. 81 Wet RO).

94

HR 26 september 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD3940, NJ 2008, 521 en JBPr 2009, 1, m.nt. E.F. Groot
(Vanbuul/Hoes).

95

Rb. Amsterdam 11 juli 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4916, NJF 2013, 386.
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die meinedige verklaringen kwam de rechter tot zijn voor X nadelige voorlopig
oordeel en sloot X een voor hem niet gunstige vaststellingsovereenkomst. X wilde
zijn schade als gevolg van het onrechtmatig handelen van de getuigen verhalen op
zijn wederpartij. De rechtbank oordeelde dat het voorlopig getuigenverhoor niet
bedoeld is voor het opnieuw horen van getuigen om de bewijswaardering van de
reeds afgelegde verklaringen – door de rechter in zijn voorlopig oordeel – aan te
vechten. Naar mijn mening was hiervan geen sprake. De verzoeker wilde een nieuwe
procedure op grond van onrechtmatige daad beginnen om de schade die hij had
geleden als gevolg van het afleggen van meinedige verklaringen te verhalen; in het
kader van die nieuwe procedure was een voorlopig getuigenverhoor mogelijk.
282

Geval 2: doorhaling (royement)

Op verlangen van partijen kan een procedure worden doorgehaald op de rol
(geroyeerd, art. 246 lid 1 Rv). Doorhaling is een administratieve maatregel zonder
rechtsgevolgen, maar partijen kunnen de rechtsgevolgen van doorhaling op de rol
wel bij overeenkomst regelen (art. 246 lid 2 Rv). Doorgaans is doorhaling een
onderdeel van in een vaststellingsovereenkomst neerlegde afspraken.96 De doorhaling beëindigt de procedure niet;97 de procedure kan worden voortgezet door een
eenvoudig verzoek van een partij door middel van een standaard B-formulier aan het
gerecht om de zaak voor verder procederen weer op de rol te zetten. De wederpartij
moet van het verzoek op de hoogte zijn gesteld (art. 9.6 LRr).
Aangezien de doorhaling slechts een administratieve maatregel is, kan een partij bij
onenigheid over de vaststellingsovereenkomst verzoeken de zaak weer op de rol te
plaatsen.98 Ook als de doorhaling geen onderdeel is van een schikking waarin een
einde wordt gemaakt aan het geschil tussen partijen, kan de rechter gevraagd
worden de zaak weer op de rol te plaatsen. Zowel de vaststellingsovereenkomst
(in het eerste geval) als de omstandigheden (in het tweede geval)99 kunnen in de
weg staan aan de voortzetting van de doorgehaalde procedure. Als een partij
bezwaar maakt tegen de voorzetting van de procedure, zal de rechter moeten
beoordelen of de vaststellingsovereenkomst dan wel de omstandigheden in de
weg staan aan hervatting, waarbij hij een oordeel zal moeten vellen over hetgeen

96

Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2011/160; Hugenholtz/Heemskerk 2012, nr. 107; Snijders
(Burgerlijke Rechtsvordering), art. 246, aant. 3.

97

Volgens de wetgever eindigt de procedure daadwerkelijk door de combinatie van de vaststellingsovereenkomst en de doorhaling van de aanhangige procedure. PG Herziening Rv 2002,
p. 419. Deze opmerking strookt echter niet met het karakter van een administratieve maatregel
zonder rechtsgevolgen. Zie hierover Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2011/161.

98

Snijders/Klaassen/Meijer 2011, nr. 195; Hugenholtz/Heemskerk 2012, nr. 107; Van Dam-Lely 2014
(T&C Rv), art. 246, aant. 2.

99

HR 3 december 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA3818, NJ 2000, 235, m.nt. P.A. Stein (Pratt&Whitney/
Franssen); Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2011/161; Snijders (Burgerlijke Rechtsvordering),
art. 246, aant. 3.
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aan de doorhaling vooraf is gegaan.100 De verzoeker heeft naar mijn mening in
beginsel – mits hij zijn verzoek voldoende onderbouwt – voldoende belang bij een
voorlopig getuigenverhoor als hij feiten wenst te onderzoeken ten behoeve van de
vraag of de vaststellingsovereenkomst dan wel de omstandigheden al dan niet in de
weg staan aan een hervatting van de procedure. Voor een voorlopig getuigenverhoor
ten behoeve van feiten die relevant zijn voor de beslissing van de (hervatte)
hoofdzaak bestaat naar mijn mening eerst voldoende belang nadat de rechter de
zaak op de rol heeft geplaatst voor hervatting van de procedure, zodat zeker is dat
daadwerkelijk wordt voortgeprocedeerd in de hoofdzaak.
283

Geval 3: eindbeslissing

Een eindbeslissing is een uitdrukkelijke en zonder voorbehoud gegeven beslissing in
een tussenuitspraak, waarop de rechter in de verdere loop van het geding in beginsel
niet mag terugkomen. Een eindbeslissing kan daarom slechts worden bestreden met
de aanwending van een rechtsmiddel. In het arrest De Vries/gemeente Voorst101 heeft
de Hoge Raad beslist dat de goede procesorde echter meebrengt, dat de rechter aan
wie is gebleken dat een door hem gegeven eindbeslissing berust op een onjuiste
juridische of feitelijke grondslag, bevoegd is om na partijen gelegenheid te hebben
gegeven zich daarover uit te laten, die eindbeslissing te heroverwegen om zo te
voorkomen dat hij op ondeugdelijke grondslag een einduitspraak zou doen. Tijdens
de instantie kan volgens Asser tegenbewijs worden geleverd tegen een feitenvaststelling in een eindbeslissing in een tussenuitspraak, om aan te tonen dat die
feitenvaststelling op een onjuiste feitelijke grondslag berust. Hij meent dat ook –
binnen de kaders van een goede procesorde – een getuigenverhoor over een op een
onjuiste feitenvaststelling berustend probandum mogelijk is.102 In het verlengde
hiervan moet worden aangenomen dat de rechter ook een voorlopig getuigenverhoor kan bevelen waarin de verzoeker wenst te onderzoeken of de eindbeslissing op
ondeugdelijke gronden is genomen. Zo kan bijvoorbeeld met behulp van getuigenverklaringen worden aangetoond dat de rechter onjuiste feiten aan zijn eindbeslissing ten grondslag heeft gelegd (bijvoorbeeld valse getuigenverklaringen of vervalste
documenten). Onjuist is een uitspraak van het hof Amsterdam, inhoudende dat een
verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor moet worden aangemerkt als in strijd
met de goede procesorde als op de punten waarover de verzoeker getuigen wil doen
horen in de hoofdzaak een bindende eindbeslissing is genomen.103 Volgens het hof
zou het “belangrijkste doel van het voorlopig getuigenverhoor, het bieden van
gelegenheid aan verzoeker tot het verkrijgen van opheldering omtrent de voor de
aan te spannen procedure of reeds aanhangige procedure van belang zijnde feiten,
zulks teneinde verzoeker in staat te stellen zijn positie beter te beoordelen” niet
100 HR 13 september 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0329, NJ 1991, 767 (Dreesmann/Vede); Snijders
(Burgerlijke Rechtsvordering), art. 246, aant. 3; Van Dam-Lely 2014 (T&C Rv), art. 246, aant. 3.
101 HR 25 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2800, NJ 2008, 553, m.nt. H.J. Snijders (De Vries/gemeente
Voorst); Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2011, nr. 106-107.
102 Asser Procesrecht/Asser 3 2013/62, met een verwijzing naar HR 15 september 2006, ECLI:NL:
HR:2006:AW9375, NJ 2007, 538, m.nt. H.J. Snijders (AMBA/Buitenhuis).
103 Hof Amsterdam 25 januari 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BP6489.
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meer worden bereikt. De verzoeker kan echter, juist met het oog op het al dan niet
voortzetten van de hoofdzaak, belang hebben om te achterhalen of de feitenvaststelling in de hoofdzaak op een onjuiste feitelijke grondslag berust. De verzoeker die
wenst te onderzoeken of de eindbeslissing op ondeugdelijke gronden is genomen,
heeft – mits hij zijn verzoek voldoende onderbouwt – voldoende belang bij zijn
verzoek; als inderdaad blijkt dat de eindbeslissing op een ondeugdelijke grondslag
berust, dient de rechter in de hoofdzaak op zijn beslissing terug te komen.
284

Geval 4: herroeping

Na een beroep op herroeping kan een zaak opnieuw worden beoordeeld (art. 382 e.v.
Rv voor vonnissen en art. 390-391 Rv voor beschikkingen). De herroepingsprocedure
bestaat uit twee fasen. Allereerst moet geoordeeld worden over de ingeroepen
herroepingsgrond.104 De rechter heropent het geding als hij de herroepingsgrond
juist acht (art. 387 Rv).105 Door de heropening van het geding begint de tweede fase.
Partijen krijgen dan de gelegenheid hun stellingen en verweren te wijzigen of aan te
vullen (art. 387 Rv).106 Na een nieuwe beoordeling zal de rechter een bestreden
vonnis107 ofwel herroepen (en wordt een nieuwe beslissing gegeven) ofwel in stand
laten (art. 389 Rv).108
Uit het voorgaande blijkt dat voor de wijziging van een vonnis door herroeping
slechts ruimte is als er sprake is van een herroepingsgrond. De verzoeker heeft naar
mijn mening in beginsel voldoende belang als hij feiten wenst te onderzoeken ten
behoeve van de eerste fase (de vaststelling van de herroepingsgrond, zie nr. 132).109
Deze procedure zal moeten worden behandeld als iedere andere nieuwe hoofdzaak.
De tweede fase betreft een nieuwe beoordeling van de zaak, die eigenlijk al is
afgedaan met een in kracht van gewijsde gegaan vonnis. Voor een voorlopig
getuigenverhoor ten behoeve van feiten die relevant zijn voor de nieuwe beoordeling van de zaak na heropening daarvan, heeft daarom hetzelfde te gelden als bij
doorhaling: eerst na heropening van de procedure heeft de verzoeker voldoende
belang.
285

Geval 5: buitengerechtelijke erkentenis

Een gerechtelijke erkentenis geldt alleen voor de procedure waarin zij is gedaan
(art. 154 Rv). Alle andere erkentenissen moeten worden gekwalificeerd als buiten104 Zie voor de herroepingsgronden art. 382 Rv.
105 Ten Kate/Wesseling-van Gent 2013, p. 113-116.
106 Ten Kate/Wesseling-van Gent 2013, p. 116-117.
107 Hiermee wordt ook beschikking bedoeld.
108 Ten Kate/Wesseling-van Gent 2013, p. 140-143.
109 Hof ’s-Hertogenbosch 14 januari 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BH2197. In deze zaak bestond
echter geen enkele aanwijzing die aanleiding zou kunnen geven voor een vermoeden van bedrog,
waarna het hof concludeerde dat de verzoeker een te zwakke materiële rechtspositie had om een
voorlopig getuigenverhoor te rechtvaardigen. Zie ook A-G Wesseling-van Gent in haar conclusie
voor HR 10 augustus 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW6753, RvdW 2012, 1054.
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gerechtelijke erkentenissen (zelfs als zij zijn afgelegd in een aan de procedure
voorafgegaan ander geding, zoals een voorlopig getuigenverhoor) en art. 149 Rv
vergt bewijslevering in de procedure van buiten die procedure erkende feiten.110 Als
de wederpartij in haar verweerschrift in de voorlopig-getuigenverhoorprocedure
een feit erkent, leidt die erkenning niet tot de conclusie dat het erkende feit geen
bewijs behoeft in de daarna volgende hoofdzaak.
Hoe moet de rechter oordelen als de verwerende partij tijdens de voorlopig getuigenverhoorprocedure een feit erkent of belooft bepaalde feiten in de hoofdzaak
niet te zullen betwisten? Een erkenning is er niet één in de zin van art. 154 Rv, want
niet gedaan tijdens het geding (de hoofdzaak). Toch dient een partij, die in de
voorlopig getuigenverhoorprocedure een feit heeft erkend dan wel de toezegging
heeft gedaan een feit niet te zullen betwisten en die daarmee een voorlopig
getuigenverhoor wist te voorkomen, in de hoofdzaak niet met succes te kunnen
terugkomen op deze erkenning of toezegging. Huydecoper meent – en ik deel zijn
mening – “dat iedere partij die, ter afwering van een haar onwelgevallig verzoek om
voorlopige instructiemaatregelen van een wederpartij, de toezegging doet dat zij het
gegeven waarop de instructiemaatregelen betrekking zouden hebben niet zal
betwisten (en daaraan dan de, ook door de rechter aanvaarde, conclusie verbindt
dat de wederpartij geen belang heeft bij haar verzoek), verder aan die toezegging
gehouden kan worden.”111 Het houden van een (voorlopig) getuigenverhoor ter
vaststelling van die feiten is onnodig als een partij in de hoofdzaak kan worden
gehouden aan de erkenning van feiten of de toezegging feiten niet te betwisten in de
voorlopig getuigenverhoorprocedure.112
In een zaak waarin de Staat had toegezegd een bepaald feit niet te zullen betwisten
in een eventuele hoofdzaak, bestond er volgens het hof geen relevant procesbelang
bij een voorlopig getuigenverhoor, nu onbetwiste feiten in de hoofdzaak als vaststaand moeten worden aangenomen.113 Het hof nam hierbij waarschijnlijk in
aanmerking dat de Staat, die zich als een betrouwbare procespartij behoort te
gedragen, niet zal terugkomen op een toezegging dat een feit niet betwist zal
worden in de hoofdzaak.
Zelfs echter als wordt aangenomen dat een wederpartij in de hoofdzaak wel op
een tijdens het voorlopig getuigenverhoor gedane erkenning of toezegging mag
terugkomen, dient het voorlopig getuigenverhoor te worden afgewezen. Tijdens de
procedure van het voorlopig getuigenverhoor, waarin de verzoeker aangeeft welke
feiten hij wil bewijzen (en hij dus van belang acht voor de onderbouwing van zijn
110 PG Bewijsrecht 1988, p. 114; Asser Procesrecht/Asser 3 2013/114.
111 A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR 24 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR4980. Zie ook
Asser Procesrecht/Asser 3 2013/114.
112 Hof Amsterdam 27 januari 2005, ECLI:NL:GHAMS:2005:AT5732, NJF 2005, 176; Hof ’s-Hertogenbosch 14 januari 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BH2197; Rb. Utrecht 19 februari 1992, ECLI:NL:
RBUTR:1992:AD1613, NJ 1993, 606; Rb. Groningen 24 maart 2010, ECLI:NL:RBGRO:2010:BL8939.
113 A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR 24 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR4980. De zaak
is door de Hoge Raad afgedaan op grond van art. 81 Wet RO.
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vordering), zal de wederpartij feiten niet licht erkennen of toezeggen feiten niet te
zullen betwisten. Bovendien zullen deze feiten vrijwel nooit alsnog in de hoofdzaak
betwist worden. Het belang van de verzoeker om feiten die hoogstwaarschijnlijk niet
zullen worden betwist toch te bewijzen, is daarmee naar mijn mening zo klein, dat
het om proceseconomische redenen moet worden aangemerkt als onvoldoende in
de zin van art. 3:303 BW.
7.5.3

De hoofdzaak bevindt zich in een te ver stadium

7.5.3.1

Inleiding

286

Voorlopig getuigenverhoor tijdens een aanhangig geding

De wet maakt het mogelijk om tijdens een aanhangig geding een voorlopig getuigenverhoor te bevelen (art. 186 Rv, zie nr. 154). De enkele omstandigheid dat de
hoofdzaak al aanhangig is, in eerste aanleg dan wel in hoger beroep of cassatieberoep, is daarom geen reden om onvoldoende belang aan te nemen.114 Hetzelfde geldt
voor de enkele verwachting van een tussenuitspraak die duidelijkheid kan scheppen
over de bewijslevering. De rechter zal daarom voor het oordeel dat onvoldoende
belang bestaat vanwege het stadium van de hoofdzaak niet mogen volstaan met de
motivering dat aan de rechter in de hoofdzaak moet worden overgelaten of, en
waarover, bewijs moet worden geleverd.115 Ook kan het hof een voorlopig getuigenverhoor van getuige X niet afwijzen als in de hoofdzaak een grief is ingediend
tegen de beslissing om getuige X niet te horen.116 Het argument dat in de hoofdzaak
in hoger beroep deze grief zal worden beoordeeld, gaat niet op. De wetgever heeft
een voorlopig getuigenverhoor tijdens het hoger beroep in de hoofdzaak mogelijk
gemaakt en uiteraard ziet dat voorlopig getuigenverhoor op onderwerpen waarover
in de hoofdzaak in hoger beroep wordt geprocedeerd. Dit alles betekent echter niet,
zoals hierna zal blijken, dat een voorlopig getuigenverhoor moet worden bevolen
ongeacht het stadium waarin de hoofdzaak zich bevindt.117

114 Hof ’s-Hertogenbosch 21 maart 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BA7783. Zie ook Hof ’s-Gravenhage
4 oktober 1985, ECLI:NL:GHSGR:1985:AB8872, NJ 1987, 422, waarin het hof in het vergevorderde
stadium van de hoofdzaak (welk stadium wordt niet duidelijk) geen reden zag het voorlopig
getuigenverhoor af te wijzen, omdat de wet voorziet in de mogelijkheid van een voorlopig
getuigenverhoor tijdens hoger beroep.
115 Hof ’s-Gravenhage 4 oktober 1985, ECLI:NL:GHSGR:1985:AB8872, NJ 1987, 422.
116 Vgl. Hof Leeuwarden 6 september 2006, ECLI:NL:GHLEE:2006:AY8002.
117 HR 21 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF3938, NJ 2008, 608 en JBPr 2009, 12, m.nt. E.F. Groot
(Udo/Renault).
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7.5.3.2

Het criterium voor onvoldoende belang vanwege het stadium waarin de
hoofdzaak verkeert

287

Een duidelijk voldoende of onvoldoende belang

Twee momenten kunnen worden aangewezen waarop de verzoeker duidelijk
onvoldoende respectievelijk voldoende belang heeft bij zijn tijdens de aanhangige
hoofdzaak gedane verzoek. De voorlopige getuigenverklaringen zijn als mosterd na
de maaltijd als het voorlopig getuigenverhoor pas kan worden afgerond – als op het
verzoekschrift tot het houden van het voorlopig getuigenverhoor is beslist en als het
getuigen- en tegengetuigenverhoor is gehouden – nadat het tegengetuigenverhoor
in de hoofdzaak is afgerond; de verzoeker heeft dan onvoldoende belang. Voldoende
belang bestaat als het voorlopig getuigenverhoor geheel kan worden afgerond
voordat een (tussen)uitspraak in de hoofdzaak wordt gegeven. Ergens tussen deze
twee momenten ligt het omslagpunt tussen voldoende en onvoldoende belang.
288

Frog/Floriade: aanwijzing omslagpunt

In de zaak Frog/Floriade118 was door Frog een verzoek tot het doen houden van een
voorlopig getuigenverhoor ingediend tijdens een tussen haar en Floriade aanhangig
geding. De rechtbank wees het verzoek af en Frog kwam in hoger beroep. Het
verzoek werd door het hof behandeld en beslist op 2 december 2003. Op dat
moment waren in het hoofdgeding bij de rechtbank alle conclusies gewisseld en
was pleidooi bepaald op 8 december 2003 (zes dagen na de beslissing van het hof).
Het hof wees het verzoek af. Frog zou onvoldoende belang (ex art. 3:303 BW) hebben
bij een voorlopig getuigenverhoor aangezien de getuigen redelijkerwijze niet
zouden kunnen worden gehoord vóór het (tussen)vonnis in het hoofdgeding en
aangezien het eventuele tussenvonnis duidelijkheid zou scheppen ten aanzien van
de te bewijzen stellingen en de bewijslast. De Hoge Raad legitimeerde het oordeel
van het hof.
De zaak Frog/Floriade stond op het moment van de beslissing op het voorlopig
getuigenverhoor bijna – op zes dagen na – voor arrest. De gedachte achter deze
uitspraak is daarom, lijkt mij, dat het horen van getuigen in een voorlopig getuigenverhoor zinloos is als op het moment van de beslissing op het verzoek tot een
voorlopig getuigenverhoor in de hoofdzaak een (tussen)uitspraak119 op het punt
118 HR 11 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6809, NJ 2005, 442, m.nt. W.D.H. Asser en JBPr 2005, 21,
m.nt. E.F. Groot (Frog/Floriade).
119 Aangezien een voorlopig getuigenverhoor is gevraagd, betreft het hier zaken waarin getuigenbewijs een rol speelt. Vaak zal het eerste vonnis in een hoofdzaak een tussenvonnis met een
bewijsopdracht zijn, zeker als een geldig bewijsaanbod is gedaan. Art. 166 Rv. bepaalt namelijk
dat de rechter een getuigenverhoor móet bevelen als een van de partijen een aan alle eisen
voldoend aanbod doet feiten te bewijzen. Rutgers (Burgerlijke Rechtsvordering), art. 166, aant. 3.
Een geldig bewijsaanbod voldoet aan drie vereisten: de te bewijzen feiten moeten betwist zijn en
moeten kunnen leiden tot de beslissing van de zaak en het aanbod moet voldoende concreet zijn.
Zie hierover verder Asser Procesrecht/Asser 3 2013/217-222.
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staat te worden gedaan of zelfs al is gedaan. In dat geval zouden getuigen in een
voorlopig getuigenverhoor na of bijna gelijktijdig met de getuigen in de hoofdzaak
worden gehoord. Deze samenloop heeft tot gevolg dat het voorlopig getuigenverhoor nutteloos zal zijn, omdat in de hoofdzaak alleen de getuigenverklaringen
afgelegd in de hoofdzaak zullen worden gebruikt. Immers, de getuigen in de
hoofdzaak worden gehoord over alle feiten die in de hoofdzaak moeten worden
bewezen conform de bewijsopdracht, de voorlopige getuigenverklaringen kunnen
onvoldoende adequaat en/of onvolledig zijn als het probandum ruimer en/of anders
is en bovendien maken de voorlopige getuigenverklaringen niet automatisch deel
uit van het procesdossier in de hoofdzaak.
Uit het hierboven staande blijkt, dat onvoldoende belang120 bestaat bij een voorlopig
getuigenverhoor vanwege het stadium waarin de hoofdzaak verkeert121 als een
(tussen)uitspraak in de hoofdzaak is gedaan of wordt verwacht op een zo korte
termijn dat getuigen in de hoofdzaak bijna gelijktijdig zouden worden gehoord
met de getuigen in het voorlopig getuigenverhoor. De voorlopige getuigenverklaringen zullen dan niet meer in de hoofdzaak worden gebruikt en het voorlopig
getuigenverhoor is nutteloos.
7.5.3.3

Het omslagpunt
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Het omslagpunt: de laatste proceshandeling in de hoofdzaak122

Het houden van voorlopige getuigenverhoren tijdens een aanhangige hoofdzaak
heeft alleen zin als de verklaringen kunnen worden gebruikt ten behoeve van de
hoofdzaak. Hiervoor is niet nodig dat het voorlopig getuigenverhoor geheel is
afgerond voordat een (tussen)vonnis in de hoofdzaak is gegeven. Ook als het
voorlopig getuigenverhoor vlak daarna wordt afgerond, kunnen de voorlopige
getuigenverklaringen nuttig zijn voor de hoofdzaak. De ingrediënten voor een
schikking zijn juist dan aanwezig: een probandum in de hoofdzaak, terwijl (globaal)
bekend is welke feiten door de getuigen kunnen worden bewezen.
Het omslagpunt moet naar mijn mening de laatste proceshandeling in de hoofdzaak
zijn: zodra de laatste proceshandeling in de hoofdzaak wordt verricht bijna gelijktijdig
met de beslissing op het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor,

120 In nr. 261 is als criterium geformuleerd dat bij oppervlakkige beoordeling blijkt dat in het
voorlopig getuigenverhoor afgelegde verklaringen niet gebruikt kunnen worden ten nutte van de
hoofdzaak. Het onderdeel van de oppervlakkige beoordeling heeft in dit geval echter niet veel
waarde, omdat het stadium waarin de hoofdzaak verkeert doorgaans bekend zal zijn of worden
(bijvoorbeeld omdat de wederpartij het stadium van de procedure aanvoert als reden om het
verzoek af te wijzen of omdat tijdens de mondelinge behandeling de rechter hiernaar vraagt).
121 Als voldoende belang bestaat bij een in een laat stadium van de hoofdzaak verzocht voorlopig
getuigenverhoor, is het verzoek nog niet gered. Op grond van strijd met de goede procesorde kan
het verzoek alsnog worden afgewezen, zie par. 9.5.2.
122 Ik behandel in deze paragraaf en par. 7.5.3.4 en 7.5.3.5 de meest voorkomende situatie waarin de
hoofdzaak een dagvaardingsprocedure in eerste aanleg of hoger beroep is.
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verliest de verzoeker zijn belang (totdat zijn belang eventueel herleeft, zie par. 7.5.3.6).
Overigens ga ik er van uit dat de voorlopige getuigenverhoren dezelfde of meer tijd
innemen dan de getuigenverhoren in de hoofdzaak, met name omdat de getuigenverhoren in de hoofdzaak vanwege de geformuleerde bewijsopdracht efficiënter zullen
zijn. Van de rechter hoeft ook niet te worden verlangd dat hij op kortere termijn dan
gebruikelijk de voorlopige getuigenverhoren afneemt om zo de verzoeker in staat te
stellen de voorlopige getuigenverklaringen nog te kunnen gebruiken in een hoofdzaak.
290

Redenen om te kiezen voor de laatste proceshandeling in de hoofdzaak

De eerste reden om voor de laatste proceshandeling en niet het (tussen)vonnis in de
hoofdzaak te kiezen, is het minimaal benodigde tijdsverschil tussen de afronding van
de voorlopige getuigenverhoren en van de getuigenverhoren in de hoofdzaak.
Voor een wezenlijk, serieus gebruik van de voorlopige getuigenverklaringen moet
voldoende tijdsverschil bestaan tussen de afronding van de voorlopige getuigenverhoren en de (latere) afronding van de getuigenverhoren in de hoofdzaak. Het gebruik
van de verklaringen houdt immers in het inschatten van proceskansen en het op
basis daarvan nemen van beslissingen over het verdere verloop van de procedure,
zoals bijvoorbeeld het proberen te komen tot een schikking en royement van de
procedure, het wijzigen van de eis of het inperken van het aantal geschilpunten.
De hoeveelheid tijd die nodig is om de voorlopige getuigenverklaringen daadwerkelijk te kunnen gebruiken ten behoeve van de beoordeling van de vordering in de
hoofdzaak verschilt per zaak en is van veel verschillende factoren afhankelijk,
bijvoorbeeld de complexiteit van de zaak, het aantal eisers/gedaagden en de schikkingsbereidheid van partijen en hun advocaten. De rechter die moet oordelen over
het voorlopig getuigenverhoor dient bij de beoordeling van het belang van de
verzoeker geen rekening te houden met een aanhouding van de hoofdzaak, die
ertoe dient de uitspraak over het voorlopig getuigenverhoor af te wachten.123 Het
procederen over een voorlopig getuigenverhoor (in meerdere instanties), terwijl de
hoofdzaak stilligt in afwachting van de afronding van de getuigenverhoren in het
123 In de zaak Udo/Renault bleek bij navraag door A-G Huydecoper dat de hoofdzaak langdurig was
aangehouden. Huydecoper merkt terecht op dat het merkwaardig is dat in de hoofdzaak geen
hoger beroep van tussenvonnissen kan worden ingesteld ter voorkoming van vertragingen,
terwijl “de aanwending van rechtsmiddelen in een ‘parallelle’ procedure over voorlopige bewijsverrichtingen, een vertraging van de zaak ten gronde kan bewerkstelligen die materieel
overeenkomt met wat de wetgever met de invoering van de twee genoemde artikelen
[art. 337 lid 2 en 401a lid 2 Rv, EG] nu juist heeft willen uitsluiten”. A-G Huydecoper in zijn
conclusie voor HR 21 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF3938, NJ 2008, 608 en JBPr 2009, 12,
m.nt. E.F. Groot (Udo/Renault). Zie ook Hof ’s-Gravenhage 30 juni 2009, ECLI:NL:GHSGR:2009:
BJ1594, waarin het hof overwoog dat uitstel van het pleidooi in de hoofdzaak (in afwachting van
de afronding van het voorlopig getuigenverhoor) in strijd was met de goede procesorde in de
hoofdzaak. In Hof ’s-Gravenhage 9 september 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BF1785 liet het hof ten
onrechte meewegen dat het houden van een voorlopig getuigenverhoor zou leiden tot een
vertraging van de hoofdzaak. Niet de hoofdzaak moet geparkeerd worden, maar het voorlopig
getuigenverhoor moet worden afgewezen als het verzoek daartoe zó laat wordt ingediend, dat de
verklaringen – bij voortvarend procederen – niet meer in de hoofdzaak kunnen worden gebruikt.
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voorlopig getuigenverhoor, past absoluut niet in de gedachte van voortvarend
procederen.124
Ten tweede is de verrichting van de laatste proceshandeling een duidelijk, vast
moment. Dat komt de rechtszekerheid ten goede. Bovendien kan van een duidelijk
omslagpunt ook een preventieve werking uitgaan. De doorsnee verzoeker, die
uitrekent dat de beslissing op zijn verzoek ongeveer zal samenvallen met de laatste
proceshandeling in de hoofdzaak (het omslagpunt), zal het risico van de afwijzing
van zijn verzoek en de daarmee gepaard gaande kosten niet nemen óf goed
motiveren waarom hij wél belang heeft bij zijn verzoek. Hoewel de verzoeker na
het omslagpunt in beginsel onvoldoende belang heeft bij zijn verzoek, kan hij
altijd het tegendeel bepleiten, bijvoorbeeld als gevaar voor verlies van de getuige
aanwezig is (zie par. 6.7).
In de meeste gevallen zullen de laatste proceshandeling in de hoofdzaak en
de beslissing op het verzoek niet precies samenvallen, maar zullen daartussen
meerdere dagen of weken liggen. Hoe meer dagen geteld kunnen worden
tussen de twee momenten, des te meer de overige omstandigheden van het geval
bepalen of een voorlopig getuigenverhoor al dan niet zin heeft.
291

Conclusie omslagpunt

Op grond van het bovenstaande moet worden geconcludeerd dat als de laatste
proceshandeling in de hoofdzaak wordt verricht ongeveer gelijktijdig met het geven
van de beslissing op het verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor, heeft te gelden
dat de getuigenverhoren in het voorlopig getuigenverhoor en in de hoofdzaak
ongeveer gelijktijdig zullen worden gehouden. Het voorlopig getuigenverhoor zal
dan zo laat worden afgerond dat er onvoldoende tijd rest tot aan de afronding van
het getuigenverhoor in de hoofdzaak om de voorlopige getuigenverklaringen nog in
de hoofdzaak te kunnen gebruiken.
7.5.3.4

Voorlopig getuigenverhoor tijdens de procedure in eerste aanleg
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Laatste proceshandeling in de dagvaardingsprocedure in eerste aanleg

In eerste aanleg geldt dat doorgaans na één schriftelijke ronde een comparitie na
antwoord volgt (art. 131 Rv).125 Art. 132 lid 1 Rv schrijft voor dat partijen recht
hebben op het nemen van een conclusie van repliek en dupliek als geen comparitie
na antwoord wordt bevolen. Hoewel art. 134 Rv bepaalt dat partijen pleidooi kunnen

124 Bij de herziening van het procesrecht in 2002 was de efficiency van civiele procedures één van de
uitgangspunten. PG Herziening Rv 2002, p. 6-8. Zie hierover par. 1.1.
125 In 89% van de zaken volgt een comparitie volgens het Jaarverslag 2011 van de Raad voor de
Rechtspraak, p. 17.
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vragen voordat de rechter over de zaak beslist, wordt in de praktijk zelden pleidooi
gevraagd.126 De comparitie of de conclusie van dupliek (in (re)conventie) geldt
daarom in de regel127 als de laatste proceshandeling. Als in de hoofdzaak in eerste
aanleg een comparitie of een conclusie van dupliek geagendeerd staat bijna gelijktijdig met de beslissing op het verzoek, dan bestaat onvoldoende belang bij een
voorlopig getuigenverhoor. Hetzelfde heeft uiteraard te gelden als de zaak reeds
voor vonnis staat en zich derhalve in een nog verder stadium bevindt. Na de
comparitie of de conclusie van dupliek zal in beginsel binnen zes weken vonnis
moeten worden gewezen (art. 6.4 LRr). Dat betekent dat op het moment van de
beslissing op het verzoek een vonnis in de hoofdzaak al na ongeveer zes weken
wordt gewezen en aangenomen mag worden dat tussen de afronding van een
voorlopig getuigenverhoor en een getuigenverhoor in de hoofdzaak dan ook
maximaal zes weken tijdsverschil zal bestaan. Dit tijdsverschil is te klein om de
voorlopige getuigenverklaringen ten behoeve van de hoofdzaak te gebruiken dan
wel om het houden van een voorlopig getuigenverhoor om proceseconomische
redenen te kunnen rechtvaardigen.
293

Jurisprudentie

Hierna bespreek ik een aantal zaken waarin onvoldoende belang bij een voorlopig
getuigenverhoor bestond.128
In de eerste zaak werd op het verzoek beslist op 31 augustus, terwijl de hoofdzaak op
11 september voor pleidooi stond.129 De rechtbank nam terecht als criterium of de
getuigenverklaringen nog konden worden gebruikt voor de beoordeling van de
hoofdzaak.130 Hoewel de laatste proceshandeling 11 dagen ná de beslissing op het
verzoek werd verricht, was in deze zaak een complicerende factor dat getuigen zich
in het buitenland bevonden.

126 Wieten 2013, nr. 2.4.10.
127 Als geen comparitie na antwoord is gehouden, dan hebben partijen recht op pleidooi. Een
verzoek om pleidooi kan slechts in zeer uitzonderlijke situaties worden afgewezen. Zie hierna
par. 7.5.3.5. Als een partij tijdens de procedure tot het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor aangeeft pleidooi te zullen vragen en in de hoofdzaak geen comparitie na
antwoord is bevolen, dan dient het pleidooi als laatste proceshandeling te worden aangemerkt.
128 Zie voor een voorbeeld waarin de rechtbank besliste dat processueel belang bestond omdat niet
was uitgesloten dat de getuigen in het voorlopig getuigenverhoor al vóór de eerste roldatum
konden worden gehoord: Rb. Amsterdam 16 november 2006, ECLI:NL:RBAMS:2006:AZ2619, JOR
2007, 18, m.nt. A.F.J.A. Leijten.
129 Rb. Amsterdam 31 augustus 2006, ECLI:NL:RBAMS:2006:AY7783.
130 De rechtbank meende dat de verklaringen niet konden worden gebruikt omdat de hoofdzaak
voor vonnis zou komen te staan voordat het voorlopig getuigenverhoor kon plaatsvinden. Dit had
naar mijn mening moeten zijn: omdat in de hoofdzaak de laatste proceshandeling werd verricht
bijna gelijktijdig met de beslissing over het voorlopig getuigenverhoor.
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In de volgende twee zaken stond de hoofdzaak voor vonnis ten tijde van de
beslissing op het verzoek.131 De rechtbank Groningen had naar mijn mening het
verzoek simpelweg kunnen afwijzen omdat de verklaringen niet meer ten behoeve
van de hoofdzaak konden worden gebruikt.132 De rechtbank overwoog echter dat
toewijzing van het verzoek zou leiden “tot een onvoldoende bezonken en daarmee
premature bewijsopdracht en (derhalve) tot een ondoelmatige procesvoering”. Het
risico van een “gemankeerd” voorlopig getuigenverhoor (omdat nog niet duidelijk
was of en waarvan bewijs moest worden geleverd), zou “een nodeloos omslachtige
route” betekenen, aldus de rechtbank. In de wat oudere zaak QBE/Pennings133
meende het hof dat de verzoeker een “spoedeisend belang” bij zijn verzoek had
om meer duidelijkheid te verkrijgen omtrent zijn standpunt in de hoofdzaak. Het hof
impliceert hiermee dat de voorlopige getuigenverklaringen nog gebruikt konden
worden ten behoeve van de hoofdzaak – de getuigenverklaringen kunnen alleen
bijdragen aan de standpuntbepaling in de hoofdzaak als ze zijn afgelegd voordat
uitspraak in de zaak is gedaan – maar liet na te onderzoeken wanneer wel en niet
daarvan sprake is.
In de laatste zaak stond de hoofdzaak al voor vonnis tijdens de mondelinge
behandeling van het verzoekschrift. Het vonnis was bepaald op 4 maart 2009 en
dat betekent dat op het moment van de beslissing op het verzoekschrift het vonnis
al een week oud was. Het hof overwoog in deze zaak dat gelet op het stadium van
de bodemprocedure partijen geen nieuwe stellingen meer konden ontwikkelen en
de uitkomst van het getuigenverhoor niet meer ten dienste zou staan van de
hoofdzaak, reden waarom onvoldoende belang bij een voorlopig getuigenverhoor
bestond.134
7.5.3.5

Voorlopig getuigenverhoor tijdens de procedure in hoger beroep
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Laatste proceshandeling in de dagvaardingsprocedure in hoger beroep

In hoger beroep bestaat de procedure slechts uit een memorie van grieven en een
memorie van antwoord (art. 347 lid 1 Rv). Daarna volgt een pleidooi als een partij
daarom vraagt; slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag een pleidooi worden
geweigerd.135 Vervolgens wordt een arrest gewezen. In hoger beroep geldt het

131 Zie ook Rb. ’s-Hertogenbosch 3 november 2004, ECLI:NL:RBSHE:2004:AT2825, NJF 2005, 117. In
deze zaak stond de hoofdzaak voor pleidooi op 20 september en werd op het verzoek beslist op
3 november. De rechtbank wees dit verzoek af op grond van onvoldoende belang, omdat de
processen-verbaal van de getuigenverhoren niet bij de beoordeling in de bodemprocedure in
eerste aanleg konden worden betrokken.
132 Rb. Groningen 30 juli 2010, ECLI:NL:RBGRO:2010:BN4000.
133 Hof ’s-Gravenhage 23 april 1987, ECLI:NL:GHSGR:1987:AC9803, NJ 1988, 308.
134 Hof Amsterdam 10 maart 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ0720.
135 HR 10 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP9038, NJ 2011, 272 en JBPR 2011, 49, m.nt. W.I. Wisman
(Distribucion Y Servicio D&S/Ahold); HR 2 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT7596, NJ 2011, 575
en JBPr 2012, 23, m.nt. P.M. Vos; HR 27 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8513, NJ 2012, 76 en JBPr
2012, 26 (Weef/Banque Artesia); HR 27 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU7254, NJ 2012, 77 en JBPr
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pleidooi als de laatste proceshandeling, tenzij partijen in de voorlopig getuigenverhoorprocedure hebben aangegeven dat geen pleidooi in de hoofdzaak zal worden
gevraagd. In dat geval is de memorie van antwoord (in incidenteel appel) de laatste
proceshandeling.
295

Jurisprudentie

In de reeds besproken zaak Frog/Floriade136 zou de laatste proceshandeling in de
hoofdzaak (pleidooi) zes dagen na de beslissing op het verzoek worden verricht.
Vergelijkbaar met deze zaak is de zaak Van der Graaf/Europe137 en de reden om dit
verzoek af te wijzen had dan ook onvoldoende belang vanwege het stadium waarin
de hoofdzaak verkeerde moeten zijn.138 De verzoeker wilde één getuige horen ten
behoeve van het slotpleidooi in de hoofdzaak. Aangezien het slotpleidooi een week
na de beslissing op het verzoekschrift zou worden gehouden, kon het voorlopig
getuigenverhoor niet plaatsvinden vóór het slotpleidooi (van het gerecht hoeft niet
te worden verwacht dat halsoverkop een getuigenverhoor wordt gepland). De
verzoeker kon de getuigenverklaring dus niet gebruiken ten behoeve van het
slotpleidooi. Hij had er rekening mee moeten houden dat het organiseren van
een voorlopig getuigenverhoor meer tijd kost dan een week en had daarom maar
eerder – hiertoe bestond ook de mogelijkheid – een voorlopig getuigenverhoor
moeten verzoeken.
In een volgende zaak werd de laatste proceshandeling door de ene gedaagde
veertien dagen vóór de beslissing over het voorlopig getuigenverhoor verricht,
terwijl die door de andere gedaagde veertien dagen na de beslissing zou worden
verricht.139 Het hof besliste dat verzoeksters onvoldoende duidelijk hadden kunnen
maken waarom een voorlopig getuigenverhoor diende te worden gehouden, terwijl

2012, 27; HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4124, NJ 2013, 126 (Bureau Pals/VerberneHoutema). Zie voor een samenvatting van het standpunt van de Hoge Raad in de verschillende
beslissingen nr. 3.16 en 3.17 van de conclusie van A-G Wesseling-van Gent voor de zaak Bureau
Pals/Verberne-Houtema.
136 HR 11 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6809, NJ 2005, 442, m.nt. W.D.H. Asser en JBPr 2005, 21,
m.nt. E.F. Groot (Frog/Floriade).
137 Hof Leeuwarden 6 september 2006, ECLI:NL:GHLEE:2006:AY8002. Het verzoek werd mondeling
behandeld op 31 augustus en het pleidooi in de hoofdzaak zou twee weken na de mondelinge
behandeling van het verzoek worden gehouden, dus ongeveer een week na de beslissing op het
verzoek op 6 september.
138 Het hof wijst het verzoek af, maar legt daarbij onder andere een verband tussen het belang van de
verzoeker en de duidelijkheid die een tussenarrest kan scheppen ten aanzien van de te bewijzen
stellingen en de bewijslastverdeling. De achtergrond van deze overweging lijkt echter te zijn, dat
maar de vraag is of de feiten waarover de verzoeker de getuige wil doen horen wel binnen het
kader vallen van de rechtsstrijd in hoger beroep. Het hof overweegt namelijk dat een tussenvonnis duidelijkheid kan scheppen over het bewijs “voor zover de door de rechtbank als
vaststaand aangenomen feiten al in hoger beroep door Van der Graaf c.s. in haar grieven zijn
bestreden” (cursivering van mij, EG). Net als in de zaak Udo/Renault gaat het dan om de vraag of
de feiten wel ter zake dienend zijn. Zie verder par. 7.5.3.
139 Hof Amsterdam 16 juli 1992, ECLI:NL:GHAMS:1992:AD1714, NJ 1993, 159.
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in de hoofdzaken spoedig arrest kon worden gevraagd en wees het verzoek af op
grond van de goede procesorde. Het hof liet hierbij een rol spelen dat de verzoeker er
in de hoofdzaak een jaar over had gedaan om van grieven te dienen en dat er geen
gevaar bestond voor het wegvallen van de getuigen, bijvoorbeeld door de dood.
Naar mijn mening doet de eerste omstandigheid bij de beoordeling van het belang
van de verzoeker niet ter zake.
In de laatste zaak stonden de hoofdzaak en het voorlopig getuigenverhoor op
dezelfde dag voor arrest respectievelijk beschikking in appel.140 Het hof nam in
deze zaak strijd met de goede procesorde aan, omdat een voorlopig getuigenverhoor
“zal leiden tot een aanzienlijke vertraging van de hoofdprocedure, dat – behoudens
in geval van toewijzing van de verzoeken – ten tijde van de indiening van het
verzoekschrift een uitspraak van het hof in de hoofdzaak op afzienbare termijn was
te verwachten en dat bovendien ook in de hoofdprocedure door [appellant] een
(vrijwel gelijkluidend) bewijsaanbod is gedaan dat door het hof in zijn beoordeling
zal worden betrokken”. In deze situatie staat vast dat de verklaringen alleen kunnen
worden gebruikt ten behoeve van de hoofdzaak als de behandeling van de hoofdzaak
wordt opgeschort. In nr. 290 heb ik reeds aangegeven dat de voortgang van de
hoofdzaak niet mag worden belemmerd door een voorlopig getuigenverhoor.
Aangezien de getuigenverklaringen niet meer ten behoeve van de hoofdzaak konden
worden gebruikt, had het hof onvoldoende belang bij het voorlopig getuigenverhoor
moeten aannemen. Hetzelfde geldt als tijdens de behandeling van het verzoek in de
hoofdzaak in hoger beroep een eindarrest wordt gewezen.141 Het belang kan later
wel herleven, zoals blijkt uit de volgende paragraaf.
7.5.3.6

Het belang van de verzoeker herleeft
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Herleving na eindvonnis

Een op enig moment tijdens de hoofdzaak verloren voldoende belang kan herleven,
bijvoorbeeld als geen bewijsopdracht wordt gegeven, maar de vordering van de eiser
in een eindvonnis wordt afgewezen omdat hij onvoldoende had gesteld. Om
voldoende te kunnen stellen of om grieven te kunnen formuleren in hoger beroep,
heeft de eiser zekerheid nodig omtrent de voor het geschil relevante feiten en
omstandigheden, waardoor hij (weer) voldoende belang heeft bij het houden van
een voorlopig getuigenverhoor.142

140 Hof ’s-Gravenhage 9 september 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BF1785.
141 Hof ’s-Gravenhage 30 juni 2009, ECLI:NL:GHSGR:2009:BJ1594. Het verzoek werd ingediend twee
maanden voor het pleidooi in de hoofdzaak. Behandeling van het verzoek en het houden van de
(contra-)enquête was binnen die twee maanden niet mogelijk.
142 HR 6 februari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2574, NJ 1999, 478, m.nt. H.J. Snijders (Melskens/AMEV).
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Herleving na hoger beroep tegen tussenvonnis

Het belang kan ook herleven als in de hoofdzaak in eerste aanleg een tussenvonnis
met een bewijsopdracht is gewezen en tegen dit vonnis hoger beroep wordt
ingesteld.143 Het hof Arnhem besliste in een dergelijk geval dat de verzoeker
voldoende belang had bij het houden van een voorlopig getuigenverhoor over
voor de hoofdzaak relevante feiten “nu in zijn algemeenheid geldt dat een partij
die bewijs dient bij te brengen door middel van het horen van getuigen er belang bij
heeft dat er zo min mogelijk tijd verstrijkt tussen het tijdstip of de periode waarop of
waarin de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden waarover de getuige dient te
verklaren, en het moment waarop de getuige in een gerechtelijke procedure zijn of
haar verklaring kan afleggen.”144 Het hoger beroep zorgt ervoor dat getuigenverhoren in de hoofdzaak niet, zoals gebruikelijk, op korte termijn na de bewijsopdracht
gehouden zullen worden. Het belang van de verzoeker bij een voorlopig getuigenverhoor kan hierdoor herleven.
298

Herleving na vernietiging en verwijzing in cassatie

Tijdens een procedure in cassatie heeft de verzoeker onvoldoende belang bij een
voorlopig getuigenverhoor. Na vernietiging en verwijzing van de zaak naar een hof
kunnen onder voorwaarden nieuwe feiten naar voren worden gebracht145 en kan
het belang van de verzoeker bij een voorlopig getuigenverhoor herleven (zie verder
nr. 130).

143 Tegen een interlocutoir vonnis staat volgens de hoofdregel van art. 337 lid 2 Rv geen tussentijds
hoger beroep open. De rechter kan echter in het tussenvonnis of nadien afzonderlijk hoger
beroep daarvan toelaten.
144 Hof Arnhem 22 september 1998, ECLI:NL:GHARN:1998:AD2937, NJ 1999, 79.
145 Partijen kunnen zich na verwijzing beroepen op gewijzigde feitelijke omstandigheden of feiten
die zich na de vernietigde uitspraak hebben voorgedaan, mits zij daardoor de grenzen van de
rechtsstrijd niet overschrijden. HR 22 oktober 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2998, NJ 1999, 799
(Kakkenberg/Kakkenberg); Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2005/178.
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Regeling

Misbruik van bevoegdheid is geregeld in art. 3:13 BW.2 Een bevoegdheid kan “onder
meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander
te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in
aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en
het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening
had kunnen komen” (art. 3:13 lid 2 BW).
Het leerstuk van misbruik, en dan met name misbruik op grond van de eerste twee
criteria van lid 2, kent een lange en uitgebreide historie. De Romeinen kenden al
teksten waaruit kan worden opgemaakt dat een bevoegdheid niet mocht worden
gebruikt met als enige doel een ander te schaden. Ook onderkennen rechtssystemen
die niet expliciet een misbruikbepaling kennen, wel de idee van misbruik van
bevoegdheid, dat dan echter enkel vorm krijgt in concrete regelingen.3
300

Misbruik verhindert bevoegdheidsuitoefening

In de gedachtegang van de wetgever kan van een bevoegdheid zowel gerechtvaardigd gebruik als misbruik worden gemaakt. Misbruik bepaalt daarbij de grenzen

2

De misbruikleer werd vóór de codificatie in art. 3:13 BW in 1992 al toegepast. Rodenburg 1985,
p. 3-4. In 1927 oordeelde de Hoge Raad dat van elk recht een onnodig en onredelijk gebruik kan
worden gemaakt (HR 17 februari 1927, NJ 1927, p. 391, m.nt. P. Scholten (Carel de Wild/Utrechtsche
Hypotheekbank). Het misbruikartikel is geplaatst in boek 3 BW, dat het vermogensrecht behandelt. Toepassing van art. 3:13 BW in het burgerlijk procesrecht wordt mogelijk gemaakt door
art. 3:15 BW, inhoudende dat art. 3:13 BW buiten het vermogensrecht van toepassing is, voor
zover de aard van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet. Rodenburg 1985, p. 68-69. Het
voorlopig getuigenverhoor is een bevoegdheid waarvan misbruik kan worden gemaakt. Zie voor
een toepassing op het voorlopig getuigenverhoor de beschikking Enka/Dupont (HR 29 maart 1985,
ECLI:NL:HR:1985:AG4989, NJ 1986, 242, m.nt. L. Wichers Hoeth en W.H. Heemskerk).

3

Schrage 2012, p. 87-88. Zie ook Rodenburg 1985, p. 6, 91-102.
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van de bevoegdheid: “Degene aan wie de bevoegdheid toekomt, kan haar niet
inroepen – dat wil zeggen noch haar uitoefening afdwingen, noch haar inroepen ter
rechtvaardiging van een reeds voltrokken “uitoefening” −, voor zover hij die
bevoegdheid heeft misbruikt.”4 Met de figuur van misbruik kan de uitoefening
van een in abstracto toegekende bevoegdheid in concreto, namelijk wanneer die
bevoegdheid op onaanvaardbare wijze wordt gehanteerd, worden tegengegaan.5
Een bevoegdheid mag dus niet worden uitgeoefend jegens een ander als de
uitoefening van de bevoegdheid misbruik oplevert.6 Kort gezegd: misbruik verhindert bevoegdheidsuitoefening.
Tijdens de procedure waarin een verzoek tot het bevelen van een voorlopig
getuigenverhoor wordt behandeld, kan de verweerder zich verweren met een
beroep op misbruik van bevoegdheid door de verzoeker. De rechter, die oordeelt
dat de verzoeker misbruik maakt van de bevoegdheid tot het houden van een
voorlopig getuigenverhoor, dient het verzoek af te wijzen.7 Misbruik, met name op
grond van onevenredigheid tussen de belangen van partijen,8 is lange tijd de enige
grond geweest waarop een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor werd afgewezen.9

4

PG Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6) 1990, p. 1048. Tegenstanders van de figuur van misbruik menen dat van
een bevoegdheid alleen gerechtvaardigd gebruik kan worden gemaakt. Is sprake van datgene wat
de wetgever misbruik noemt, dan is volgens de tegenstanders geen sprake meer van de toege-

5

kende bevoegdheid. Van der Wiel 2004, nr. 80.
PG Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6) 1990, p. 1049; Rodenburg 1985, p. 13; Van der Wiel 2004, nr. 80 en 84;

6

Lindijer 2006, nr. 539.
In de literatuur worden twee functies van misbruik onderscheiden: de preventieve en de
repressieve functie. Zie hierover Van der Wiel 2004, nr. 84 en de daar genoemde literatuur. In
dit hoofdstuk wordt de repressieve functie, die zich toespitst op de beoordeling van reeds
vertoond gedrag in plaats van nog te vertonen gedrag, buiten beschouwing gelaten. Voor het
voorlopig getuigenverhoor is deze functie minder relevant, omdat een voorlopig getuigenverhoor
niet kan worden gehouden zonder een toewijzende beslissing van de rechter. Zie voor meer
informatie over de repressieve functie van misbruik: Van der Wiel 2004, nr. 85-87. Het is wel
mogelijk dat achteraf blijkt dat het uitoefenen van de bevoegdheid tot het houden van een
voorlopig getuigenverhoor misbruik van bevoegdheid oplevert en dus onrechtmatig is. Van der
Wiel 2004, nr. 161. Zie over onrechtmatig procederen en schadeplichtigheid ook Van der Kwaak

7

2002, p. 583-584.
Misbruik van de bevoegdheid tot het verzoeken van een voorlopig getuigenverhoor impliceert
niet dat de verzoeker zijn (algemene) recht om te procederen verliest; hij kan een bodemprocedure beginnen. Zie hierover Van der Kwaak 2002, p. 582.

8

9

De Hoge Raad stelde het onevenredigheidscriterium voorop; dit criterium is ruimer toepasbaar
dan de andere twee misbruikcriteria. Van der Wiel 2005, p. 67 en de daar genoemde jurisprudentie.
Asser Procesrecht/Asser 3 2013/242. Hiermee is niet gezegd dat misbruik ook de enig mogelijke
afwijzingsgrond was, zie hierover par. 6.2.
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Criteria; niet limitatief
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De figuur van misbruik toont dat rekening moet worden gehouden met de belangen
van anderen bij het uitoefenen van een bevoegdheid.10 De drie criteria voor het
aannemen van misbruik van bevoegdheid in art. 3:13 lid 2 BW brengen deze
gedachte tot uitdrukking.
Van een bevoegdheid wordt misbruik gemaakt als: (1) de bevoegdheid wordt
uitgeoefend met geen ander doel dan een ander te schaden (het benadelingscriterium, zie par. 8.3), (2) de bevoegdheid wordt uitgeoefend met een ander doel dan
waarvoor zij is verleend (het doelcriterium, zie par. 8.4) en (3) onevenredigheid
bestaat tussen het belang bij de uitoefening van de bevoegdheid en het belang dat
daardoor wordt geschaad, die meebrengt dat in redelijkheid niet tot de uitoefening
van de bevoegdheid kan worden gekomen (het onevenredigheidscriterium, zie
par. 8.5). Deze opsomming is niet limitatief, zo blijkt uit de aanhef van lid 2, waarin
staat dat een bevoegdheid onder meer kan worden misbruikt in de hierboven
genoemde gevallen. De wetgever heeft ruimte willen laten voor de ontwikkeling
van andere maatstaven voor misbruik om recht te doen aan het algemene en open
karakter van misbruik.11 In de praktijk blijken zowel in de literatuur als in de
rechtspraak de criteria voor misbruik van procesrecht te worden ontleend aan de
drie wettelijke criteria.12 Ik zal mij in dit hoofdstuk dan ook tot een bespreking van
deze drie criteria beperken.
8.3

Benadelingscriterium

302

Benadeling is de enige bedoeling

Bij het criterium van benadeling staat de bedoeling van degene die een bevoegdheid
wil uitoefenen centraal. Als vaststaat dat het schaden van degene tegen wie de
bevoegdheid wordt gebruikt de enige bedoeling is, dan staat misbruik vast, ook als
de schade zeer gering is.13 Een verzoek tot het doen houden van een voorlopig
getuigenverhoor moet dus worden afgewezen op grond van het benadelingscriterium als het verzoek – niet de vordering in de hoofdzaak waarop het voorlopig

10

Eggens 1947, p. 222; Lindijer 2006, nr. 539.

11

Hierbij heeft de wetgever bijvoorbeeld gedacht “aan een afwijkende maatstaf voor misbruik van
processuele bevoegdheden (…) waarbij eveneens publieke belangen (het belang van een goede
procesorde of van een behoorlijke rechtspleging) betrokken plegen te zijn”. PG Boek 3 (Inv. 3, 5 en
6) 1990, p. 1049-1050. Aangezien strijd met de goede procesorde een zelfstandige afwijzingsgrond voor een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor is, dient voor deze
grond te worden gekozen als overwegend de belangen van een goede procesorde in het geding

12

zijn.
Van der Wiel 2004, nr. 108.

13

Rodenburg 1985, p. 37-39.
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getuigenverhoor ziet – wordt ingesteld met het uitsluitende doel de wederpartij te
benadelen.
303

Redenen waarom het benadelingscriterium voor de praktijk niet van
belang is

Het benadelingscriterium speelt in de praktijk geen rol van betekenis. Ten eerste is
het criterium met name nuttig als een bevoegdheid geen duidelijk doel kent, terwijl
het voorlopig getuigenverhoor – zie hieronder bij de bespreking van het doelcriterium (par. 8.4) – wel een duidelijk doel heeft. In de parlementaire geschiedenis
wordt hierover opgemerkt: “Want wel is het volkomen waar, dat, wordt in het
burgerlijk recht iemand voor een bepaald doel een bevoegdheid gegeven, dit doel
nimmer zal zijn een ander te schaden, maar niet alle rechten en bevoegdheden zijn
voor bepaalde doeleinden gegeven en alsdan heeft de negatieve bepaling, dat de
bevoegdheid niet mag gebruikt worden met het uitsluitend doel om iemand te
schaden, alle reden van bestaan.”14
Ten tweede moet de verweerder bewijs leveren van de kwade bedoelingen van de
verzoeker. Dit lukt doorgaans niet, omdat de verzoeker niet zal toegeven het voorlopig
getuigenverhoor te willen inzetten enkel om zijn wederpartij te benadelen en hij
bovendien meestal wel enig gerechtvaardigd eigen belang kan aantonen.15 In de
rechtspraak wordt de wederpartij daarom tegemoet gekomen met een koppeling
van de benadelingsbedoeling aan het ontbreken van redelijk belang.16 Het ontbreken
van een redelijk belang leidt dan tot de conclusie dat de bedoeling bestaat een ander te
schaden. Deze koppeling blijkt bijvoorbeeld uit een uitspraak van de rechtbank
Dordrecht. De rechtbank nam (juist) geen misbruik op grond van het benadelingscriterium aan, omdat het verzoek “in redelijkheid” niet kon worden opgevat als “louter
een poging om verweerder te schaden” (cursivering van mij, EG).17 Volgens Van
der Wiel wordt het benadelingscriterium steeds meer verdrongen door de andere
misbruikcriteria en een rechtstreekse toepassing van de maatstaf ‘het ontbreken van
redelijk belang’.18 Hij meent dat het benadelingscriterium nog slechts betekenis heeft
waar het gaat om de bestrijding van “evidente kwaadwilligheid”.19
‘Het ontbreken van redelijk belang’ bij het uitoefenen van een bevoegdheid wordt wel
het vierde misbruikcriterium genoemd.20 Volgens Lindijer kan bij het vierde criterium
“worden gedoeld op zowel het ontbreken van een voldoende groot belang (al dan niet
gezien in verhouding tot de bij de bevoegdheidsuitoefening betrokken belangen van
14

PG Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6) 1990, p. 1038-1039. Zie ook Van der Wiel 2004, nr. 114; Lindijer 2006,
nr. 548.

15
16

Rodenburg 1985, p. 39; Van der Kwaak 2002, p. 580.
Van der Wiel 2004, nr. 110 en de daar genoemde jurisprudentie; Lindijer 2006, nr. 548.

17
18

Rb. Dordrecht 10 september 2003, ECLI:NL:RBDOR:2003:AL1457, NJF 2003, 52.
Zie hierover ook Van der Kwaak 2002, p. 580; Lindijer 2006, nr. 540 en de daar genoemde

19

literatuur.
Van der Wiel 2004, nr. 114.

20

Van der Kwaak 2002, p. 580; Lindijer 2006, nr. 540 en de daar genoemde literatuur.
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anderen), als het ontbreken van een belang dat gezien de aard ervan rechtens te
respecteren is”.21 In het laatste geval zou dan gedacht moeten worden aan onder het
doelcriterium en het benadelingscriterium vallende gevallen. Gebruik van het vierde
criterium lijkt mij – althans in het kader van het voorlopig getuigenverhoor –
overbodig nu bij de verschillende afwijzingsgronden en criteria voldoende rekening
wordt gehouden met de redelijke belangen van de bij het voorlopig getuigenverhoor
betrokkenen. Het criterium ‘gebrek aan redelijk belang’ heeft daarom geen toegevoegde waarde.22 Bij het ontbreken van een (redelijk) processueel belang dient voor de
afwijzingsgrond onvoldoende belang te worden geopteerd (zie par. 7.4.2), bij het
ontbreken van een in redelijkheid te respecteren belang voor het benadelingscriterium, bij strijdigheid met het doel van het voorlopig getuigenverhoor voor het doelcriterium en bij een belangenafweging voor het onevenredigheidscriterium.
Ten derde kan lastig te bepalen zijn wanneer sprake is van ongeoorloofde benadeling. Inherent aan procederen is dat de wederpartij wordt benadeeld, al is het alleen
maar omdat de wederpartij tegen haar zin in een kostbare procedure wordt
betrokken.23 Onderscheid moet worden gemaakt tussen ‘goede’ benadeling en
‘slechte’ benadeling. Van der Wiel schrijft hierover: “Waar het om gaat is te bepalen
wanneer en in hoeverre het benadelen legitiem is c.q. op legitieme wijze geschiedt.
Bij het beoordelen hiervan is de aanwezigheid van een rechtmatig en voldoende24
belang aan de kant van de actor cruciaal.”25
8.4

Doelcriterium

8.4.1

Algemeen

304

Nuttig bij doelgebonden bevoegdheid

Het doelcriterium houdt in dat misbruik moet worden aangenomen als de bevoegdheid wordt uitgeoefend met een ander doel dan waarvoor zij is verleend (art. 3:13
21

Lindijer 2006, nr. 540.

22

Zie ook Rodenburg 1985, p. 74, 45 en 48. Hij geeft aan dat het criterium ‘geen in redelijkheid te
respecteren belang’ in de richting van het evenredigheidscriterium gaat.

23

Van der Wiel 2004, nr. 114; Lindijer 2006, nr. 548. Zie ook Rb. ’s-Hertogenbosch (ktr) 1 december
2008, ECLI:NL:RBSHE:2008:BG5949, waarin de rechter opmerkt dat bij welhaast iedere poging
tot waarheidsvinding er een partij is die daarvan nadeel ondervindt. I.c. betoogde de verweerster
niet dat misbruik werd gemaakt van de bevoegdheid tot het doen houden van het voorlopig
getuigenverhoor an sich. Het misbruik was volgens verweerster gelegen in het willen verkrijgen
van voorlopige getuigenverklaringen enkel om de arbeidsrechtelijke positie van verweerster te
verslechteren, namelijk om die verklaringen later in de hoofdzaak over de beëindiging van de

24

arbeidsrelatie met verweerster tegen haar in te zetten.
Naar mijn mening impliceert een onderzoek naar misbruik wegens benadeling dat de verzoeker
reeds voldoende processueel belang heeft in de zin van art. 3:303 BW. Pas nadat de ‘hindernis’
van art. 3:303 BW – de verklaringen moeten gebruikt kunnen worden in de hoofdzaak – is
genomen, komt de rechter toe aan de beoordeling van een misbruikverweer. Zie hierover nr. 238239.

25

Van der Wiel 2004, nr. 114.
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lid 2 BW).26 Centraal staat het doel van de bevoegdheid en dit criterium is dan ook
alleen bruikbaar als een bevoegdheid een duidelijk doel heeft.27 Immers, alleen als
vaststaat wat het specifieke doel is van een bevoegdheid, kan ook worden vastgesteld wanneer de bevoegdheid wordt gebruikt voor een ander dan dat vastgestelde
doel. Hoe duidelijker het doel van de bevoegdheid is, hoe scherper de grenzen van
de bevoegdheid zijn, waardoor een overschrijding van de bevoegdheidsgrenzen
eenvoudiger valt te signaleren.28 Bij de toetsing aan het doelcriterium is geen plaats
voor een belangenafweging.29
305

Objectieve maatstaf

De maatstaf is een objectieve: ook als de bevoegdheid niet opzettelijk of te kwader
trouw met het oog op een ander doel wordt gebruikt, moet misbruik worden
aangenomen.30 De subjectieve bedoelingen van degene die een bevoegdheid wil
uitoefenen, mogen bij de beoordeling met welk doel die bevoegdheid wordt
gebruikt, in aanmerking worden genomen. Rodenburg merkt hierover op: “Uit de
Gorinchemse uitspraak blijkt dat van misbruik van een doelgebonden bevoegdheid
sprake is als de subjectieve bedoelingen van de rechthebbende, hoe redelijk ook,
niet overeenstemmen met het wettelijk doel van de bevoegdheid. Het onzuivere
oogmerk kan zowel uit de handeling zelf als uit de begeleidende omstandigheden,
dus objectief, worden afgeleid.”31 In de betreffende uitspraak weigerden ouders,
gedreven door goede bedoelingen en hun geloofsovertuiging, toestemming te geven
tot een huwelijk van hun dochter in de huwbare leeftijd, omdat de dochter weigerde
zich in te schrijven bij een kerkgenootschap. De kantonrechter achtte de weigering
niet redelijk, omdat aan de ouders niet een vetorecht over het huwelijk van hun kind
in de huwbare leeftijd is gegeven.
306

Evidentiecriterium

Als meerdere doelen worden nagestreefd, geoorloofde én ongeoorloofde doelen, dan
kan misbruik op grond van het doelcriterium worden aangenomen als evident is dat
alléén de geoorloofde belangen een partij niet tot de uitoefening van de bevoegdheid
zouden hebben bewogen. Met het evidentiecriterium wordt enerzijds voorkomen,
dat ongeoorloofde doelen die slechts een bijrol spelen, in de weg staan aan de

26

In HR 1 februari 1963, NJ 1964, 157, m.nt. J.H. Beekhuis (Roos/Escomptobank) aanvaardde de Hoge

27

Raad impliciet het doelcriterium.
Rodenburg 1985, p. 39; Lindijer 2006, nr. 550; Schrage 2012, p. 19. Lindijer 2006, nr. 549 geeft aan
dat misbruik op grond van het doelcriterium in het procesrecht een substantiëlere rol kan spelen
dan in het vermogensrecht, omdat bevoegdheden in het procesrecht doorgaans doelgebonden

28

zijn, terwijl doelgebonden bevoegdheden in het vermogensrecht zeldzaam zijn.
Lindijer 2006, nr. 543.

29

Conclusie A-G Langemeijer voor HR 29 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2388 (Multi-Terminals
Waalhaven/FNV); Van der Kwaak 2002, p. 582; Lindijer 2006, nr. 549.

30
31

Rodenburg 1985, p. 43; Van der Wiel 2004, nr. 115.
Rodenburg 1985, p. 43 over Ktr. Gorinchem 8 november 1982, ECLI:NL:KTGGRC:1982:AD4157,
NJ 1983, 383.
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uitoefening van de bevoegdheid en wordt anderzijds bereikt dat misbruik op grond
van het doelcriterium alleen wordt aangenomen als uit de omstandigheden van het
geval is gebleken dat het ongeoorloofde doel doorslaggevend is voor het uitoefenen
van de bevoegdheid.32
8.4.2

Het doel van het voorlopig getuigenverhoor

307

Processuele bevoegdheden zijn doelgebonden

In het algemeen wordt aangenomen, dat processuele bevoegdheden doelgebonden
zijn.33 Snijders e.a. omschrijven het doel van processuele bevoegdheden heel
algemeen als: middelen voor “het vaststellen, tot stand brengen, wijzigen, beëindigen en effectueren (tezamen gemakshalve hieronder samen te vatten als het
verwezenlijken) van privaatrechtelijke rechten en verplichtingen van rechtssubjecten door van overheidswege gesanctioneerde, min of meer dwangmatige tussenkomst van derden”.34
308

Doel van het voorlopig getuigenverhoor

De hierboven geformuleerde doelstelling geldt in mindere mate voor het voorlopig
getuigenverhoor. Kenmerk van het voorlopig getuigenverhoor is juist dat het niet
(direct) dient ter verwezenlijking van privaatrechtelijke rechten en verplichtingen
door een rechter in een procedure. Het voorlopig getuigenverhoor strekt ertoe een
partij of een belanghebbende tijdens of voorafgaand aan de hoofdzaak in staat
te stellen bewijs te bewaren dan wel bewijs of opheldering te verschaffen omtrent
voor (de beslissing van) de hoofdzaak relevante feiten.35 Aan de hand van de
opgehelderde feiten kunnen partijen hun positie beter beoordelen. Zij kunnen dan
beter inschatten of het verstandig is een procedure voort te zetten of bepalen
tegen wie een procedure moet worden begonnen. Kortom, in een voorlopig
getuigenverhoor wordt ‘slechts’ bewijs verzameld om ten behoeve van een (meestal
toekomstige) procedure te gebruiken; pas in die latere procedure zal de rechter

32

Lindijer 2006, nr. 550. Zie ook D.J. Veegens in zijn noot in NJ 1971, 178 onder HR 14 januari 1971,
ECLI:NL:HR:1971:AB4718 (Bandt/Icke): “Uit de overweging van de HR dat de grief van eisers/
appellanten ‘reeds’ op die grond moet worden verworpen, mag wel worden afgeleid dat de
aanwezigheid van een geoorloofd doel misbruik van procesrecht uitsluit, ook al zouden tevens
ongeoorloofde nevenbedoelingen hebben voorgezeten.”; HR 29 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:
AB2388 (Multi-Terminals Waalhaven/FNV). Van der Wiel 2004, nr. 116 merkt op dat het moeten
uitzoeken welke doelen wel en niet geoorloofd zijn en de mogelijke conflicten tussen wel en niet

33

geoorloofde doelen maakt, dat het doelcriterium weinig populair is in de praktijk.
Rodenburg 1985, p. 33 en 71; Lindijer 2006, nr. 543 en de daar genoemde literatuur.

34
35

Snijders/Klaassen/Meijer 2011, nr. 1.
Zie nr. 236; de Hoge Raad heeft het doel van het voorlopig getuigenverhoor omschreven in HR
24 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1683, NJ 1995, 414, m.nt. P. Vlas (Saueressig/Forbo) en later
aangescherpt in HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU3922, NJ 2012, 316, m.nt. C.J.M.
Klaassen en JBPr 2012, 25, m.nt. G. van Rijssen (Boekhoorn/Cyrte).
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privaatrechtelijke rechten en verplichtingen vaststellen etc., waarbij het tijdens het
voorlopig getuigenverhoor verzamelde getuigenbewijs gebruikt kan worden.
Uit deze doelomschrijving kan worden afgeleid – voor zover van belang – dat er
zicht moet zijn op een bepaalde civiele hoofdzaak. Daarnaast moeten de feiten
op zodanige wijze worden omschreven dat het voor de rechter voor wie het
getuigenverhoor wordt gehouden en voor de wederpartij voldoende duidelijk is
op welk feitelijk gebeuren het verhoor betrekking zal hebben. Ten slotte moet de
verzoeker duidelijkheid kunnen en wensen te verkrijgen omtrent de feiten om zijn
proceskansen in de betreffende hoofdzaak beter te kunnen inschatten, de grondslag
van zijn vordering te kunnen bepalen of te kunnen achterhalen wie zijn wederpartij in
de betreffende hoofdzaak is.36 Als één of meer van deze elementen ontbreken, wordt
het doel van het voorlopig getuigenverhoor overschreden. Hiervan is ook sprake als
het door de verzoeker in zijn verzoekschrift genoemde doel niet kan overeenkomen
met het werkelijke doel van het verzochte voorlopig getuigenverhoor.
309

Gevallen waarin het doel van het voorlopig getuigenverhoor wordt
overschreden

Zodra wordt vastgesteld dat een ongeoorloofd doel wordt nagestreefd, dient te
worden geconcludeerd tot misbruik op grond van het doelcriterium. In de hierna
volgende – niet limitatief bedoelde – gevallen wordt het doel van het voorlopig
getuigenverhoor overschreden:
1. er is sprake van een fishing expedition (par. 8.4.3),
2. een ander bewijsmiddel dan een getuigenverhoor is geschikt (par. 8.4.4),
3. de verzoeker beoogt feiten onderzoeken ten behoeve van een andere (civiele)
hoofdzaak (par. 8.4.5),
4. de hoofdzaak is prematuur (par. 8.4.6) en
5. het verzoek wordt gebruikt als actie- of pressiemiddel (par. 8.4.7).
8.4.3

Fishing expedition

8.4.3.1

Algemeen
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Het begrip fishing expedition

In de literatuur en rechtspraak wordt het begrip fishing expedition regelmatig
gebruikt. Het begrip kent echter geen vaste definitie. Een fishing expedition wordt
door Van der Korst omschreven als een “algemene zoektocht tot bewijsgaring
zonder duidelijk afgebakend, rechtmatig doel en zonder rechtstreekse relatie tot
een mogelijk in te stellen vordering”.37 Van der Nat-Verhage noemt een fishing

36

Als het doel van het voorlopig getuigenverhoor het conserveren van bewijs is, geldt een andere
maatstaf voor de beoordeling van een verzoek tot het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor. Zie hiervoor par. 6.7.

37
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Van der Korst 2007, p. 97.
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expedition: “een speurtocht in de gegevens die men van anderen heeft verkregen om
te zien of men daarin aanknopingspunten vindt voor een nieuwe claim”.38 De
staatssecretaris definieert de fishing expedition – overigens in een fiscale context –
als een verzoek “waarbij zonder een concreet aanknopingspunt met betrekking tot
één of meer belastingplichtigen gegevens worden opgevraagd.”39 Hij licht deze
definitie toe door uit te leggen dat het steeds situaties betreft “waarin het verband
tussen de gevraagde informatie en een (of meer) concrete belastingplichtige(n)
onvoldoende aannemelijk gemaakt kan worden, waardoor niet gesteld kan worden
dat de gevraagde inlichtingen «naar verwachting van belang [zullen] zijn voor de
uitvoering van de bepalingen van dit verdrag40 of voor de toepassing of handhaving
van de nationale wetgeving».”41 Huydecoper ten slotte geeft aan dat sprake is van
een fishing expedition als voorlopige instructiemaatregelen zo worden toegepast “dat
de verzoeker de ruimte krijgt om naar eigen goeddunken (allerlei hem welgevallige)
informatie ten laste van zijn wederpartij te gaan verzamelen”.42
311

Fishing expeditions niet toegestaan in Nederland

Voor fishing expeditions is in het Nederlandse recht geen plaats. Zij verdragen zich
niet met het “naar Nederlands recht aanvaarde uitgangspunt, dat men niet “zomaar”
toegang kan verlangen tot alle informatie waarover een ander beschikt.”43 Volgens
Huydecoper is hierbij de eerlijke procesvoering in het geding. Een partij zou in een

38

Van der Nat-Verhage 1991, p. 212.

39
40

Kamerstukken II 2009-10, 32 237, nr. 1, p. 3 (Toelichtende nota).
Het betrof de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de
regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het
voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en

41

naar het vermogen.
Kamerstukken II 2009-10, 32 237, nr. 3, p. 4 (Verslag van een schriftelijk overleg).

42
43

A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR 24 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR4980.
A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR 24 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR4980. Dit
blijkt onder andere uit: PG Herziening Rv 2002, p. 154 en 553 over art. 843a Rv (de vereisten van
art. 843a Rv moeten fishing expeditions voorkomen); Kamerstukken II 2005-06, 30 392, nr. 3, p. 20
(MvT, over art. 1019a Rv): “Voorkomen dient te worden dat deze vordering uitmondt in
zogenaamde fishing expeditions, die de eiser in de gelegenheid zouden stellen rond te neuzen
in de onderneming van zijn concurrent door het opvragen van allerlei «bewijs».”; Kamerstukken II
2006-07, 30 951, nr. 1, p. 16 (Reactie van de minister op het Rapport fundamentele herbezinning
burgerlijk procesrecht); de verklaring van Nederland ingevolge art. 23 Haags Bewijsverdrag die
dient ter vermijding van fishing expeditions (zie hierover Van het Kaar 2008, p. 161); A-G Spier in
zijn conclusie voor HR 22 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB5626, NJ 2010, 542; Kamerstukken II
2011-12, 33 079, nr. 3, p. 6 (MvT) waarin de Minister opmerkt dat de rechter voldoende
mogelijkheden ter beschikking staan om fishing expeditions tegen te gaan bij een verzoek om
informatie te verschaffen en dat in de “vermoedelijk spaarzame gevallen waarin toch bescheiden
zijn verschaft waarop de verkrijger achteraf gezien geen recht had” degene die schade heeft
geleden zijn schade kan verhalen. Ook in de toelichting op art. 16 ALI/UNIDROIT Principles of
Transnational Civil Procedure wordt een fishing expedition niet toelaatbaar geacht. Krans 2009,
p. 62.
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benarde positie terecht komen als haar wederpartij naar eigen goeddunken zonder
beperkingen informatie zou mogen verzamelen. Hij zou dan niet in staat zijn “tijdig
of adequaat aan te voeren dat/waarom bepaalde informatie “ultra fines” is - men is
dan, tot op grote hoogte, aan de willekeur van zijn wederpartij overgeleverd.”44
Bovendien veronderstelt een fishing expedition oneigenlijke bedoelingen.45
De rechter die vaststelt dat de verzoeker het voorlopig getuigenverhoor gebruikt
voor een (echte) fishing expedition, moet concluderen dat de verzoeker het voorlopig
getuigenverhoor gebruikt voor een ander doel dan waarvoor de bevoegdheid is
bedoeld en het verzoek afwijzen op grond van misbruik van bevoegdheid.46
8.4.3.2

Het voorlopig getuigenverhoor als fishing expedition
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Oneigenlijk gebruik van de term fishing expedition

De term fishing expedition is een term die, zoals hierboven in nr. 310 is aangegeven,
regelmatig wordt gebruikt maar niet een duidelijke definitie kent. Het gevaar dat op
de loer ligt, is dat reeds het willen achterhalen van nog niet bekende feiten – ten
onrechte – als een fishing expedition wordt bestempeld en vervolgens een voorlopig
getuigenverhoor wordt geweigerd vanwege die –‘ongeoorloofde’ – fishing expedition.
Het willen verzamelen van informatie omdat informatiebehoefte of zelfs informatienood bestaat, is in beginsel een zeer gerechtvaardigde wens. Een ongefundeerde
koudwatervrees voor informatieverzameling voorafgaand aan een procedure mag
niet leiden tot het misbruiken van het etiket fishing expedition. De term fishing
expedition moet bewaard blijven voor de (uitzonderings)gevallen die voldoen aan de
hierna genoemde kenmerken van een fishing expedition.
313

Kenmerken fishing expedition

Uit de in nr. 310 gegeven omschrijvingen kunnen twee kenmerken van een fishing
expedition worden gedestilleerd.47 Ten eerste ontbreekt een directe connectie tussen
de gevraagde informatie en een concrete vordering en ten tweede wordt informatie
gezocht die nog niet bekend is bij degene die de informatie zoekt. Als (a) geen

44

Conclusie A-G Huydecoper voor HR 24 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR4980.

45

In tegenstelling tot full disclosure, zie de conclusie van A-G Spier voor HR 22 februari 2008, ECLI:
NL:HR:2008:BB5626, NJ 2010, 542.

46
47

Hof ’s-Hertogenbosch 21 maart 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BA1886; Hermans 2006, p. 313.
Een parallel kan worden getrokken met art. 843a Rv, waarin de eisen van een “rechtmatig belang”
en “bepaalde bescheiden” moeten voorkomen dat wordt gevist naar informatie (PG Herziening
Rv 2002, p. 553; Kamerstukken II 2011-12, 33 079, nr. 3, p. 6 (MvT)). De inhoud van schriftelijke
bewijsmiddelen moet in beginsel bekend zijn aan een partij. De bescheiden moeten concreet
worden aangeduid, maar niet nodig is dat ieder stuk nauwkeurig wordt omschreven. Volgens
Sijmonsma 2010, p. 142 gaat het erom “dat in het licht van de vordering voldoende duidelijk is om
welke bescheiden het gaat en om welke reden zij van belang zijn en dat de plicht om inzage te
geven niet verder strekt dan noodzakelijk is.”
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rechtstreeks verband bestaat tussen de feiten waarover de getuigen in een voorlopig
getuigenverhoor moeten worden gehoord en de concrete vordering van de verzoeker in de hoofdzaak48 (nr. 314-315) en (b) de verzoeker probeert onbekende feiten
op te sporen, dan is sprake van een fishing expedition (nr. 316). Het voorlopig
getuigenverhoor wordt dan een gelegenheid waarbij de verzoeker met oneigenlijke
bedoelingen op goed geluk allerlei informatie van de getuigen verzamelt, in de hoop
dat hij informatie aantreft die relevant is voor een procedure die hij op het moment
van het voorlopig getuigenverhoor nog niet overweegt of voldoende kan omlijnen.
De rechter toetst deze twee kenmerken integraal (nr. 317).
314

Kenmerk 1: direct verband tussen de feiten en een bepaalde vordering

Doorgaans zal de verzoeker wel een door hem beoogde vordering in de hoofdzaak
hebben omschreven in zijn verzoekschrift. Immers, juist als wél sprake is van een
fishing expedition met oneigenlijke bedoelingen zal de verzoeker er alles aan gelegen
zijn de rechter te overtuigen dat hij een hoofdzaak wil beginnen en dat hij daartoe
ook een concrete vordering heeft.49 In een zeldzaam geval erkent de verzoeker –
door eerlijkheid gedreven of door op enig moment zijn dekmantel onbedoeld op te
geven – niet het oogmerk te hebben een hoofdzaak te beginnen. In een door de
rechtbank Amsterdam behandelde zaak wilde de verzoekster B een voorlopig
getuigenverhoor gebruiken om er achter te komen wie haar biologische vader was
in verband met gezondheidsproblemen van haar en haar kinderen door getuigen te
horen over de sociale context van haar moeder ten tijde van haar verwekking.50
De verzoekster gaf aan dat zij geen procedure aanhangig wilde maken, waardoor de
rechtbank oordeelde dat sprake was van een fishing expedition, “die er op is gericht
te hengelen naar feiten en/of omstandigheden die B wellicht in staat zullen stellen
de identiteit van haar biologische vader te achterhalen”. Daarvoor is het middel van
het voorlopig getuigenverhoor niet bedoeld.

48

De discussie over een fishing expedition doet zich doorgaans voor als nog geen hoofdzaak
aanhangig is. Ten eerste omdat het primaire doel van de verzoeker op fishing expedition niet is
om een concrete hoofdzaak te beginnen en ten tweede omdat in de hoofdzaak een concrete
vordering (met soms ook concreet bewijsaanbod) is ingesteld. Zie voor een geval waarin geen
fishing expedition werd aangenomen tijdens een aanhangige hoofdzaak: Rb. Haarlem 21 januari
2009, ECLI:NL:RBHAA:2009:BI2287. Volgens de rechtbank was het verzoek tot het doen houden
van een voorlopig getuigenverhoor voldoende ingekaderd met het overleggen van de op 6 januari
2009 uitgebrachte dagvaarding in de hoofdzaak, waarin ook was aangegeven welke getuige over
welke stellingen kon worden gehoord. Zie voor een geval waarin wel een fishing expedition werd
aangenomen tijdens een aanhangige hoofdzaak: Hof ’s-Gravenhage 28 september 2006, ECLI:NL:
GHSGR:2006:BA0222, IER 2007, 7, omdat de stellingen in de bodemprocedure berustten op
speculaties en met het voorlopig getuigenverhoor werd geprobeerd alsnog feiten te vernemen ter

49

onderbouwing van de stellingen in de bodemprocedure.
Lindijer 2006, nr. 550.

50

Rb. Amsterdam 3 mei 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BA4584.
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Aanwijzing geen direct verband: onbegrensd feitencomplex

Een aanwijzing voor de afwezigheid van een directe band tussen de te bewijzen
feiten en de beoogde vordering in de hoofdzaak bestaat als het feitencomplex
waarover de getuigen moeten worden ondervraagd onbegrensd (ongebreideld,
oeverloos) is. Immers, als de verzoeker een concrete vordering heeft, dan kan hij
ook, in ieder geval globaal, aangeven welke feiten voor het bewijs daarvan relevant
zijn.51 Als precisering van de feiten naar tijd, plaats, activiteit en verdere omstandigheden (vrijwel) ontbreekt, dan is dat een aanwijzing voor een fishing expedition.
Een geval waarin iedere begrenzing ontbrak, is het volgende. De verzoeker had – zo
samengevat door de A-G – gevraagd om “alles wat ook maar enig verband houdt met
de opslag en/of inzet van kernwapens in - enig - verband met de vliegbasis Volkel, en
(alle) overige aspecten van denkbare ongelukken met en/of de inzet van kernwapens
in of vanuit Nederland” te onderzoeken.52 Een ander sprekend voorbeeld is een zaak
waarin een verzoeker wilde bewijzen “dat gereq. op onrechtmatige wijze, rechtstreeks of door tussenkomst van een of meer derden, al dan niet tegen beloning in
enigerlei vorm, strikt geheime tekeningen en/of andere gegevens betreffende door
verzoekster ontwikkelde en/of aan haar toevertrouwde constructies, in het bijzonder
op het gebied van de verwerking van pluimvee, heeft verworven en/of tracht te
verwerven.”53 Ten slotte een zaak waarin de verzoekster in haar beroepschrift niet
het onderwerp van geschil had vermeld (hoewel het hof dat kon afleiden uit de
stukken) en niet een duidelijke omschrijving van de feiten die zij wilde bewijzen had
gegeven en haar beroepschrift had afgesloten met het volgende petitum: “Verzoekt
de vrouw uw hof toe te laten deze getuigen te horen ten einde relevante feiten vast
te kunnen stellen in de vorm van getuigenbewijs.”54
Het bovenstaande betekent niet dat in een voorlopig getuigenverhoor niet een groot
aantal feiten kan worden onderzocht, maar wel dat alle feiten direct betrekking
moeten hebben op de kern van de hoofdzaak.55 De verzoeker moet aangeven welke
feiten hij ten behoeve van welke vordering wil bewijzen en hij behoort niet meer
feiten te willen onderzoeken dan noodzakelijk is voor de vordering in de hoofdzaak.

51

Uiteraard binnen de grenzen van HR 19 februari 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0878, NJ 1994, 345,
m.nt. H.J. Snijders (Van de Ven/Pierik), zie hieronder. Vgl. ook HR 11 maart 1988, ECLI:NL:HR:1988:
AC1916, NJ 1988, 747, m.nt. W.H. Heemskerk (SOBI/Hollandia-Kloos), in welke zaak de onbegrensdheid en vaagheid van de feitelijkheden een doorslaggevende rol speelde in de belangen-

52

afweging.
HR 24 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR4980. A-G Huydecoper noemt dit in zijn conclusie
een “exemplarisch geval” en constateert dat een geval “dat zó beeldend appelleert aan de
kwalificatie ‘fishing expedition’” een zeldzaamheid is.

53
54

Rb. ’s-Hertogenbosch 16 februari 1972, ECLI:NL:RBSHE:1972:AB4989, NJ 1972, 441.
Hof Den Haag 28 augustus 2013, ELCI:NL:GHDHA:2013:3747.

55

In Rb. Amsterdam (ktr) 23 juli 2003, ECLI:NL:RBAMS:2003:AQ8886, NJF 2003, 48 was daarom
niet zozeer het aantal te horen getuigen (twaalf, waarvan acht woonachtig in het buitenland) op
zichzelf reden voor afwijzing van het verzoek, maar in combinatie met het omvangrijke en
onbegrensde feitencomplex wel. In Rb. Rotterdam 10 januari 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BC1641,
JBPr 2008, 50, m.nt. H.L.G. Wieten en NJF 2008, 153 oordeelde de rechtbank dat een fishing
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Het tweede kenmerk: bekende feiten

In het arrest Van de Ven/Pierik56 besliste de Hoge Raad dat de omschrijving van de
feiten in het verzoekschrift tot het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor
moet gebeuren op zodanige wijze dat voor de wederpartij en de rechter voldoende
duidelijk is op welk feitelijk gebeuren het verhoor betrekking moet hebben. Een heel
nauwkeurige omschrijving van de feiten is niet vereist (zie nr. 174). Aan de ene kant
dient een voorlopig getuigenverhoor er dus toe (nog niet precies bekende) feiten
vast te stellen.57 Aan de andere kant is het voorlopig getuigenverhoor geen opsporingsmiddel dat ingezet kan worden om geheel onbekende feiten aan het licht te
brengen. Zo overwoog het hof ’s-Hertogenbosch dat het niet de bedoeling is een
bewijsfase te doorlopen die volgens de verzoeker volledig is bedoeld om niet reeds
bekende feiten te achterhalen. Dat is een fishing expedition die in strijd is met het
doel van het voorlopig getuigenverhoor.58
Ongelukkig in dit kader is een uitspraak van het hof ’s-Gravenhage.59 De verzoeker
wilde aantonen dat de gemeente Den Haag voorwetenschap had verschaft aan de
expedition niet kon worden aangenomen omdat zowel de vordering als de daarop ziende feiten
voldoende waren omschreven. In Rb. Rotterdam 27 mei 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BD7456 werd
een groot aantal vragen gesteld, maar alle vragen zagen op de gang van zaken rondom een aantal
overeenkomsten, waarbij mogelijk onrechtmatig was gehandeld. Er bestond dus een relatie
tussen alle te bewijzen feiten en de vordering in de hoofdzaak. Ook in Rb. ’s-Gravenhage 10 juni
2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BM7506 – een zaak waarin de verzoeker wilde aantonen dat Trots op
Nederland jegens hem onrechtmatig had gehandeld door de inhoud van een aangifte jegens hem
in de publiciteit te brengen – werd geoordeeld dat geen sprake was van een fishing expedition: de
feiten waren voldoende concreet (achterhalen op welke wijze de inhoud van de aangifte naar de
media was uitgelekt) en er bestond een relatie tussen die feiten en het gestelde onrechtmatig
56

handelen.
HR 19 februari 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0878, NJ 1994, 345, m.nt. H.J. Snijders (Van de Ven/

57

Pierik).
Hof ’s-Hertogenbosch 11 maart 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BH5976. Van een fishing expedition
(“een (verboden) situatie waarbij een verhoor wordt gevraagd zonder dat de feiten daartoe
aanleiding geven”) was volgens het hof geen sprake. Een voorheen bestaande rechtsverhouding,
waarin handelingen van de ene partij mogelijk tot verlies van € 33.000.000,- bij de andere partij
hadden geleid, was voldoende aanleiding om die handelingen te onderzoeken. De voorheen
bestaande rechtsverhouding tussen partijen was hier een sterke aanwijzing voor het niet
aannemen van een fishing expedition, ook al bestond enige onduidelijkheid over de te bewijzen
feiten.

58

Hof ’s-Hertogenbosch 21 maart 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BA1886. Zie ook Hof ’s-Gravenhage
28 september 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:BA0222, IER 2007, 7: de verzoeker wilde met het
voorlopig getuigenverhoor nog niet bekende feiten onderzoeken om haar – op speculaties
berustende – stellingen in de hoofdzaak te onderbouwen; Hof ’s-Hertogenbosch 25 juni 2008,
ECLI:NL:GHSHE:2008:BD6314: tussen de feiten en de vordering ontbrak een link en het hof
overwoog: “Het verlangde getuigenverhoor dient er onmiskenbaar toe om te vissen naar mogelijk
onrechtmatige aspecten in de opsporing en vervolging.”; Rb. ’s-Hertogenbosch 16 februari 1972,
ECLI:NL:RBSHE:1972:AB4989, NJ 1972, 441: het voorlopig getuigenverhoor kan niet dienen “als
gold het een politioneel onderzoek, bepaalde feiten op het spoor te komen waaromtrent ook de
aanvrager nog in het onzekere tast”.

59

Hof ’s-Gravenhage 15 november 1984, ECLI:NL:GHSGR:1984:AC4392, NJ 1986, 300.
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aanvragers van een aanlegvergunning voor een parkeergarage onder de Hofvijver.
Met de overweging dat “onvoldoende feiten vaststaan om te zeggen dat het verhoor
niets aan het licht zal kunnen brengen dat aanleiding kan zijn om een procedure te
entameren” en de toewijzing van het verzoek lijkt het hof een fishing expedition
mogelijk te maken.
317

Toetsing van een fishing expedition

De in de nrs. 314-316 behandelde kenmerken kunnen worden onderscheiden, maar
zijn lastig afzonderlijk te toetsen; de rechter zal doorgaans integraal toetsen. De
verzoeker die ongericht op zoek is naar hem nog niet bekende informatie, zal moeite
hebben een geloofwaardige concrete vordering in de hoofdzaak op te voeren in zijn
verzoekschrift en zal zich verraden door zoveel mogelijk getuigen over onvoldoende
bepaalde feiten te willen horen. Daarnaast worden beide kenmerken ‘opgeteld’,
waarbij de overschrijding van een kritische grens leidt tot de aanname van een
fishing expedition. Een concrete vordering in de hoofdzaak in combinatie met
onbekende te onderzoeken feiten zal eerder – maar niet altijd60 – leiden tot de
aanname van een fishing expedition dan een minder concrete vordering in de
hoofdzaak in combinatie met bekende te onderzoeken feiten.
Een zaak waarin minderheidsaandeelhouders een vordering tot schadevergoeding
wilden instellen tegen een derde die een onrechtmatige daad jegens de vennootschap zou hebben gepleegd, illustreert de integrale toetsing door de rechter.61 De
vordering die de minderheidsaandeelhouders zeiden in de hoofdzaak te willen
instellen, was weinig geloofwaardig.62 Daarnaast was het verzoek onbeperkt: er
zouden 33 getuigen moeten worden gehoord over alle details van de opkomst
en ondergang van KPNQwest van 1999 tot en met mei 2002 en de mogelijk
onrechtmatige rol van haar beleidsbepalers daarbij. De combinatie van de weinig
voorstelbare vordering met de onbegrensdheid van de te onderzoeken feiten leidde
tot het oordeel dat het voorlopig getuigenverhoor “het karakter van een nagenoeg
onbeperkte, voor nagenoeg alle betrokkenen zeer belastende, en voor een voorlopig
getuigenverhoor naar huidige maatstaven als ontoelaatbaar te beschouwen ‘visexpeditie’” kreeg.
Overigens is de soort informatie niet bepalend voor het oordeel of sprake is van een
fishing expedition; daarvoor is slechts van belang of de twee bovengenoemde
kenmerken aanwezig zijn. De rechter dient echter wel extra waakzaam te zijn als
de verzoeker informatie wenst die ook buiten een procedure zeer waardevol voor de
verzoeker kan zijn. De verzoeker die bijvoorbeeld concurrentiegevoelige informatie
wil achterhalen, zal voorbereid moeten zijn op kritische vragen van de rechter

60

Denk aan de in nr. 175 behandelde zaak die leidde tot HR 11 januari 1985, ECLI:NL:HR:1985:
AG4941, NJ 1985, 352 (Van Laarhoven/Finatabank).

61
62

Rb. ’s-Gravenhage 24 mei 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BA6044, RF 2007, 58 en RO 2007, 63.
In deze zaak hadden de minderheidsaandeelhouders naar mijn mening onvoldoende belang,
omdat de vordering in de hoofdzaak juridisch kansloos was, zie nr. 270.
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gericht op het verband tussen de hoofdzaak en de te onderzoeken feiten en de
bekendheid van de feiten. De soort gevraagde informatie is wel een factor die moet
worden meegenomen in een belangenafweging (zie verder par. 8.5.2).
8.4.4
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Verklaring over uit eigen waarneming bekende feiten

Een voorlopig getuigenverhoor dient ertoe getuigenverklaringen, waarin getuigen
verklaren over uit eigen waarneming bekende feiten, vast te leggen (art. 189 jo. 163
Rv).63 Als de verzoeker niet een verslag van feiten verlangt, maar een deskundig
oordeel wenst of als de feiten alleen kunnen blijken uit geschriften, is het voorlopig
getuigenverhoor niet het geëigende middel en moet een verzoek daartoe worden
afgewezen op grond van misbruik van bevoegdheid vanwege het doelcriterium.
Van misbruik op grond van het doelcriterium is geen sprake als de verzoeker met
hetzelfde resultaat (het vaststellen en vastleggen van bepaalde feiten), maar met
minder nadelen voor de wederpartij een ander middel dan het voorlopig getuigenverhoor kan inzetten. Zolang de verzoeker binnen de grenzen van het doel van
het voorlopig getuigenverhoor blijft, hoeft hij zich de belangen van de wederpartij
niet aan te trekken.64 De omstandigheid dat de verzoeker een ander middel
ter beschikking staat, kan wel één van de factoren zijn, die meeweegt in een
belangenafweging op grond van het onevenredigheidscriterium.65
Getuigen kunnen een waardevolle rol spelen als zij kennis hebben genomen van
interne, niet voor het publiek toegankelijke rapporten, maar ook dan kunnen zij
slechts verklaren over het bestaan en de inhoud van de rapportages. Zij behoren te
verklaren over de door hen waargenomen feiten, maar behoren daaraan geen kennis,
ervaring of niet waarneembare oorzaken en/of gevolgen toe te voegen. Een naar mijn
mening onjuiste uitspraak is gedaan door de rechtbank Breda in een tabakszaak.66
De verzoeker beoogde een onderzoek door middel van getuigen naar de vraag of de
tabaksproducten van Philip Morris toevoegingen bevatten waardoor de schadelijke
effecten van het roken bij gebruik werden vergroot. Het terechte verweer van Philip

63

Volgens Asser Procesrecht/Asser 3 2013/171 is een duidelijk onderscheid tussen waarneming
enerzijds en interpretaties anderzijds niet houdbaar. Bovendien kan de kennis en ervaring van

64

een getuige een rol spelen bij de waardering van de getuigenverklaring.
Hof ’s-Hertogenbosch 11 maart 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BH5976 (in die zaak werd gewezen

65

op een enquête ex art. 2:344 BW en een onderzoek door de FIOD/ECD).
Met Van der Wiel 2004, nr. 122 zie ik geen ruimte voor een subsidiariteitstoets, waarbij
onderzocht wordt welke andere bevoegdheden de verzoeker ter beschikking staan en hoeveel
nadeel elk van die bevoegdheden toebrengt aan de wederpartij, als zelfstandige maatstaf voor
misbruik van bevoegdheid. Van der Wiel: “Een subsidiariteitsmaatstaf waarbij alle mogelijke
vormen van bevoegdheidsuitoefening tegen elkaar worden afgewogen op basis van de hoeveelheid nadeel voor anderen, vraagt in het algemeen teveel van het rechtssubject en maakt de vrije
ruimte waarbinnen hij zijn bevoegdheid naar believen kan uitoefenen te eng.”

66

Rb. Breda 8 mei 2001, ECLI:NL:RBBRE:2001:AB1494.
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Morris, inhoudende dat die vraag alleen door deskundigen kan worden beantwoord,
werd door de rechtbank verworpen: “Een getuige kan immers vanuit zijn eigen
waarneming verklaren omtrent hetgeen hij weet over een eventuele vergroting van
de schadelijke effecten door eventuele toevoegingen, bijv. doordat hij op de hoogte is
van rapporten die daaromtrent zijn uitgebracht.”67 Vervolgens echter merkte de
rechtbank op dat de vragen aan de getuigen beperkt moesten blijven tot de vraag
“of” er toevoegingen in de producten zaten; de vragen mochten niet strekken tot het
verkrijgen van deskundig commentaar. Naar mijn mening kan door getuigen,
bijvoorbeeld medewerkers van Philip Morris, hoogstens worden verklaard over het
bestaan en de inhoud van interne rapportages van Philip Morris over de schadelijke
effecten van haar rookwaar en welke stoffen de tabaksproducten bevatten. Alleen
een deskundige kan beoordelen of en welke stoffen de schadelijke effecten van
roken vergroten en in welke mate.68
319

Verklaring van een deskundige

Een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor dat als inzet heeft het horen van
deskundigen om als deskundige commentaar te kunnen leveren op (de totstandkoming van) een aan de rechter uitgebracht deskundigenrapport69 of op andere
(wetenschappelijke) onderzoeksresultaten70 is in strijd met het doel van het
voorlopig getuigenverhoor. In dat geval wordt immers een deskundigenoordeel –
waarvoor kenmerkend is dat kennis en/of ervaring wordt toegevoegd aan waarnemingsfeiten – gevraagd en staat niet de eigen, zintuiglijke waarneming van een
getuige voorop.71
Als de verzoeker de deskundige die een deskundigenrapport heeft opgesteld wil
doen horen over feiten die deze deskundige in het kader van zijn onderzoek heeft
geconstateerd en waarover hij heeft gerapporteerd, is een voorlopig getuigenverhoor

67

Zoals hierboven aangegeven kan een getuige wel een waardevolle verklaring afleggen over het
bestaan en de inhoud van interne rapportages (denk aan het interne memo in de bekende Ford
Pinto-affaire, waaruit bleek dat het bedrag benodigd om de gevaarlijke brandstoftank in de Ford
Pinto aan te passen hoger zou uitvallen dan het totale aan schadevergoeding uit te keren bedrag
aan (brand)slachtoffers, reden waarom Ford besloot de brandstoftanks niet aan te passen).

68

Zie ook G. van Rijssen in zijn noot in JBPr 2012, 58 onder Rb. Amsterdam 1 maart 2012, ECLI:NL:
RBAMS:2012:BW0944.

69

Hof Amsterdam 3 oktober 1990, ECLI:NL:GHAMS:1990:AB8523, NJ 1991, 335; Hof ’s-Gravenhage
15 april 1999, ECLI:NL:GHSGR:1999:AC4124, NJ 1999, 704; Hof ’s-Hertogenbosch 5 september 2007,
ECLI:NL:GHSHE:2007:BB3962; Hof ’s-Gravenhage 9 september 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:
BF1785; Rb. Dordrecht 28 maart 2001, ECLI:NL:RBDOR:2001:AD4252, NJ 2001, 344; Rb. Amsterdam
1 maart 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BW0944, JBPr 2012, 58, m.nt. G. van Rijssen (in deze uitspraak
overwoog de rechtbank naar mijn mening terecht dat het voorlopig getuigenverhoor niet het
geëigende middel was, want in strijd met het doel van het voorlopig getuigenverhoor, maar wees
zij vervolgens ten onrechte af op grond van zwaarwegende bezwaren).

70
71

Rb. Assen 25 april 2000, ECLI:NL:RBASS:2000:AA5626.
Zie ook G. van Rijssen in zijn noot in JBPr 2012, 58 onder Rb. Amsterdam 1 maart 2012, ECLI:NL:
RBAMS:2012:BW0944.
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naar mijn mening wel mogelijk.72 Immers, in dat geval wordt de deskundige
gehoord als getuige over door hem waargenomen feiten. Ook als de verzoeker de
deskundige wil doen horen over de wijze waarop zijn onderzoek is uitgevoerd,
betreft het getuigenverhoor feiten waarover de deskundige uit eigen waarneming
kan verklaren. Een voorbeeld betreft een zaak waarin in de hoofdzaak door de te
horen getuigen een of meer deskundigenrapporten waren uitgebracht.73 De verzoeker wilde met het voorlopig getuigenverhoor bewijzen dat het onderzoek van de
deskundigen van verzoeker van hogere waarde – door de gevolgde onderzoeksmethode en het gekozen referentiekader – was dan het onderzoek van de deskundigen
van de wederpartij. Het hof wees het verzoek af omdat het horen van de deskundigen over hun onderzoeksmethoden en referentiekaders teneinde het hof te
kunnen overtuigen van de (on)waarde van in de hoofdzaak overgelegde deskundigenrapporten niet paste binnen het doel van het voorlopig getuigenverhoor. Ik zie
hierin geen probleem. Zolang de deskundige als getuige verklaart over door hem
waargenomen feiten, bijvoorbeeld in welke volgorde bepaalde onderzoekshandelingen zijn verricht of met welk soort computerprogramma gegevens zijn verwerkt,
moet een voorlopig getuigenverhoor mogelijk zijn.
320

Bewijs door schriftelijke stukken is geëigend

Ook als een voorlopig getuigenverhoor wordt verzocht, terwijl slechts schriftelijke
stukken de gewenste informatie kunnen leveren, moet geoordeeld worden dat het
verzoek is ingediend met een ander doel dan waarvoor het voorlopig getuigenverhoor is bedoeld.74 Een mooi voorbeeld is het geval waarin de verzoeker op de hoogte
wilde raken van “alle groutdrukken bij de staartafdichting over – kort gezegd – de
periode van 13 februari 1997 tot en met 29 mei 1997, de dag van het (eerste)
schadevoorval.”75 De groutdrukken werden iedere twee seconden gemeten (het
ging derhalve om ongeveer 4,5 miljoen groutdrukken). Het doel van het voorlopig
getuigenverhoor kon niet zijn de verkrijging van de gewenste gegevens. Een getuige
kan onmogelijk uit eigen waarneming verklaren over alle miljoenen groutdrukken.76

72

Anders: Hof Leeuwarden 22 september 2005, ECLI:NL:GHLEE:2005:AU3410, NJF 2005, 430. In
deze zaak wilde de verzoekster een patholoog en een toxicoloog horen die onderzoek hadden

73

verricht naar de dood van haar zoon.
Hof ’s-Gravenhage 9 september 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BF1785. Zie ook Hof ’s-Hertogenbosch 5 september 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BB3962 waarin het hof overwoog dat het verzoek
was gericht op de waardering van (de deugdelijkheid van) het deskundigenrapport.

74

Het hof Arnhem oordeelde in zijn ook voor het voorlopig getuigenverhoor relevante beslissing
van 27 juni 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AY5556, NJF 2006, 416: “Indien met laatstgenoemd doel
[het verkrijgen van bescheiden, EG] de bevoegdheid tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht wordt gebruikt, is er sprake van het gebruik van een bevoegdheid voor een

75
76

ander doel dan waarvoor die is gegeven.”
Hof Amsterdam 27 januari 2005, ECLI:NL:GHAMS:2005:AT5732, NJF 2005, 176.
Dit sluit niet uit dat de getuige iets relevants kan verklaren over de groutdrukken. De verzoeker
zal voldoende belang hebben als niet geheel uitgesloten is dat de getuige kan verklaren over
relevante feiten.
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De enige manier om dat doel te bereiken is het opvragen van de schriftelijk
vastgelegde groutdrukken.77
8.4.5

De verzoeker beoogt feiten te onderzoeken ten behoeve van een andere
(civiele) hoofdzaak

321

Voorlopig getuigenverhoor niet ten behoeve van de in het
verzoekschrift genoemde hoofdzaak

In het voorlopig getuigenverhoor moeten feiten worden verzameld in het kader van
een bepaalde hoofdzaak; de twistpunten waarop de in het voorlopig getuigenverhoor te onderzoeken feiten zien, moeten aan de orde komen bij de beoordeling van
de vordering in de hoofdzaak waarop het voorlopig getuigenverhoor blijkens het
verzoekschrift is gericht en niet in een andere procedure. Als duidelijke aanwijzingen bestaan dat het verhoor in werkelijkheid wordt verzocht in het kader van een
andere hoofdzaak dan de in het verzoekschrift genoemde hoofdzaak, dan bestaat
strijd met het doel van het voorlopig getuigenverhoor.78 Uit het arrest Chip(s)hol/
Staat volgt naar mijn mening dat de rechter niet te gemakkelijk mag overgaan tot
afwijzing van een voorlopig getuigenverhoor als dat mogelijk in het kader van een
andere hoofdzaak wordt verzocht.79 Relevant daarvoor is ook waarom de verzoeker
het voorlopig getuigenverhoor met het oog op een andere dan de in het verzoekschrift opgevoerde vordering lijkt te wensen. Misschien twijfelt de verzoeker welke
vordering hij moet instellen en zijn zijn stellingen over de in te stellen vordering
daarom niet consistent. In dat geval bestaat juist wel reden om helderheid over de
feiten te verkrijgen en het voorlopig getuigenverhoor te bevelen. Hetzelfde heeft
te gelden als er sprake is van een brei van procedures en niet duidelijk is ten behoeve
van welke procedure het voorlopig getuigenverhoor wordt verzocht.80 Hierbij is ook
van belang of de procedures tussen dezelfde partijen worden gevoerd en of het
feitencomplex in deze procedures (grotendeels) gelijk is. Zo ja, dan dient een
voorlopig getuigenverhoor in beginsel te worden toegewezen.
In een zaak waarin de verzoeker in zijn verzoekschrift aangaf een procedure te willen
instellen op grond van art. 2:9 en 6:162 BW leidde de rechtbank uit de omstandigheden af dat de verzoeker het getuigenverhoor in werkelijkheid wenste om bewijs te
kunnen leveren ten behoeve van een andere, bij de Ondernemingskamer aanhangige

77

De verweerder weigerde de schriftelijk vastgestelde meetgegevens over te leggen. Hiertoe werd
een art. 843a Rv-procedure gevoerd.

78

Voldoende belang zal in deze zaken doorgaans aanwezig zijn als de feiten die de verzoeker wil
onderzoeken zowel in de ene als in de andere hoofdzaak relevant zijn.

79

HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK8146, NJ 2010, 172, JBPr 2010, 42, m.nt. H.L.G. Wieten en
JIN 2010, 340, m.nt. M.A.J.G. Janssen (Chip(s)hol/Staat).

80

Hof Amsterdam 2 augustus 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BT6534, Prg. 2011, 271.
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procedure.81 Zij oordeelde dat verzoeker oneigenlijk gebruik maakte van zijn bevoegdheid tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor.82
8.4.6

De hoofdzaak is prematuur

322

Resultaat voorlopig getuigenverhoor wordt niet afgewacht

Een voorlopig getuigenverhoor kan worden verzocht om vooraf opheldering te
verkrijgen omtrent (nog niet precies bekende) feiten, zodat de verzoeker in staat
wordt gesteld zijn positie beter te beoordelen,83 bijvoorbeeld ten aanzien van de
vraag tegen wie het geding moet worden aangespannen of wat de grondslag van de
vordering moet zijn. Wat nu als de verzoeker de hoofdzaak begint terwijl het
voorlopig getuigenverhoor is verzocht om de grondslag van de vordering in de
hoofdzaak te bepalen of als hij de hoofdzaak begint voordat de persoon van
de wederpartij bekend is, terwijl het voorlopig getuigenverhoor is verzocht om de
persoon van de wederpartij te achterhalen? Als de verzoeker zelf in zijn verzoekschrift aangeeft het voorlopig getuigenverhoor te wensen om de grondslag van zijn
vordering te bepalen of de persoon van de wederpartij te achterhalen, terwijl met
het opnemen van de grondslag van de vordering in de dagvaarding en het uitbrengen van de dagvaarding aan de wederpartij dat doel reeds is bereikt, zou daaruit de
conclusie kunnen volgen dat de verzoeker het voorlopig getuigenverhoor (klaarblijkelijk) met een ander doel vraagt.
Naar mijn mening is in dergelijke gevallen niet van belang of de verzoeker de
resultaten van het voorlopig getuigenverhoor afwacht voordat hij de hoofdzaak begint,
maar of de verzoeker, wanneer op grond van de getuigenverklaringen blijkt dat een
verkeerde keuze is gemaakt in de hoofdzaak, zijn ‘fout’ in de hoofdzaak kan herstellen.
323

Achterhalen van de grondslag van de vordering

In de dagvaarding moet op straffe van nietigheid de grondslag van de vordering
worden opgenomen (art. 111 lid 2 onder d Rv). In beginsel84 kan de eiser in de

81

Rb. Breda 4 november 2003, ECLI:NL:RBBRE:2003:AO6833, NJF 2004, 116 en JOR 2004, 97, m.nt.
M. Brink. Omstandigheden die de rechtbank tot dit oordeel deden komen, waren onder andere
(1) dat het voor de hand had gelegen dat verzoeker het resultaat van de procedure bij de
Ondernemingskamer (waarin informatie boven tafel zou komen en getuigen zouden worden
gehoord) zou afwachten om aan de hand daarvan te bepalen welk aanvullend bewijs nog nodig
zou zijn en (2) dat alle onderwerpen zaken betroffen die in de procedure bij de Ondernemings-

82

kamer aan de orde waren gekomen.
Zie ook Rb. Amsterdam 16 november 2006, ECLI:NL:RBAMS:2006:AZ2619, JOR 2007, 18, m.nt.
A.F.J.A. Leijten waarin de rechtbank aangeeft dat een voorlopig getuigenverhoor niet kan gaan
over feiten die relevant zijn in andere tussen partijen bestaande geschillen.

83
84

HR 24 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1683, NJ 1995, 414, m.nt. P. Vlas (Saueressig/Forbo).
Een eisverandering of -vermeerdering kan worden afgewezen op grond van strijd met de eisen
van een goede procesorde.
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hoofdzaak zijn eis of de gronden daarvan echter veranderen of vermeerderen totdat
in de hoofdzaak het eindvonnis is gewezen (art. 130 en 283 jo. 130 Rv), zodat
geen misbruik op grond van het doelcriterium dient te worden aangenomen.85
Vergelijkbaar hiermee is de zaak waarin de verzoeker kreeg tegengeworpen dat
hij de hoofdzaak in een andere richting probeerde te sturen met het voorlopig
getuigenverhoor en daarmee misbruik van zijn bevoegdheid maakte. Het hof
oordeelde echter dat de rechtsstrijd werd bepaald door de grieven en binnen de
grenzen van die grieven “het elk van partijen vrijstaat die feiten en stellingen
te accentueren die haar zelf goeddunkt, en aldus het geding te ‘sturen’, zelfs als
die sturing tot gevolg heeft dat in hoger beroep het zwaartepunt van de te
beoordelen geschillen wordt verlegd.”86
324

Achterhalen van de persoon van de wederpartij

Genuanceerder moet worden geoordeeld in het geval waarin de verzoeker een
voorlopig getuigenverhoor wenst om te weten te komen wie de wederpartij is. Het is
in de hoofdzaak niet mogelijk van wederpartij te wisselen als de verkeerde persoon
blijkt te zijn gekozen. In beginsel moet misbruik worden aangenomen, omdat het
getuigenverhoor blijkbaar wordt gevraagd met een ander doel dan waarvoor het is
bedoeld. Anders kan worden geoordeeld als de verzoeker tijdens de mondelinge
behandeling van het verzoek een plausibele verklaring geeft voor het uitbrengen van
de dagvaarding aan de mogelijk verkeerde wederpartij en als een nieuwe hoofdzaak
kan worden begonnen tegen de juiste wederpartij als uit de tijdens het voorlopig
getuigenverhoor afgelegde verklaringen blijkt dat de verkeerde wederpartij is
gedagvaard.
8.4.7

Het verzoek wordt gebruikt als actie- of pressiemiddel

325

Evidentiecriterium

Het voorlopig getuigenverhoor kan bedoeld zijn als middel om (schadelijke) informatie te achterhalen, die niet zal worden gebruikt ten behoeve van een hoofdzaak,
maar om bijvoorbeeld media-aandacht te genereren voor misstanden, imagoschade
aan te richten of druk uit te oefenen op de wederpartij. De enkele omstandigheid dat
de verzoeker van een voorlopig getuigenverhoor de openbaarheid of de media
opzoekt of op andere wijze druk uitoefent met de tijdens het voorlopig getuigenverhoor verkregen informatie, is onvoldoende voor het aannemen van misbruik op

85

Zie in dezelfde zin Hof ’s-Gravenhage 31 december 1987, ECLI:NL:GHSGR:1987:AD0139, NJ 1989,
294. Uit de uitspraak blijkt niet expliciet dat het verzoek is ingediend om de grondslag van de
vordering in de hoofdzaak te kunnen bepalen, maar gezien de gepubliceerde samenvatting lijkt
dit het geval.

86
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Hof ’s-Hertogenbosch 21 maart 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BA7783.
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grond van het doelcriterium (zie ook nr. 306 over het evidentie-criterium).87 Zolang
de verzoeker blijft binnen de doelomschrijving van het voorlopig getuigenverhoor,
maakt hij geen misbruik van het middel op grond van het doelcriterium. Daarvan is
alleen sprake als het ongeoorloofde doel van het gebruik als actie- of pressiemiddel
doorslaggevend is geweest voor het indienen van het verzoek om een voorlopig
getuigenverhoor.88 De verzoeker die duidelijkheid wilde verkrijgen over de (on)
rechtmatigheid van het (verder) openbaar maken van een documentaire waarin de
verweerder werd beschuldigd van seksueel misbruik, maakte geen misbruik van
bevoegdheid met zijn wens om (daarbij of daarnaast) zoveel mogelijk aandacht te
krijgen voor de misstanden die hij aan de kaak wenste te stellen.89
Een sprekend voorbeeld is het verzoek van een voormalig werknemer van een
ziekenhuis. De arbeidsovereenkomst was door de kantonrechter ontbonden zonder
toekenning van een vergoeding aan de ex-werknemer. Kort na de ontbindingsprocedure diende de ex-werknemer een verzoek tot het doen houden van een
voorlopig getuigenverhoor in bij de kantonrechter. Hij gaf daarin aan in de hoofdzaak
twee vorderingen te willen instellen: achterstallig loon en schadevergoeding omdat
het ziekenhuis zich niet als een goed werkgever zou hebben gedragen. In een artikel
op de voorpagina van Het Parool – dat een dag voor de ontbindingsbeschikking was
gepubliceerd – meldde de ex-werknemer dat het hem niet te doen was om zijn
bankrekening. De kantonrechter kon niet aan de indruk ontkomen dat dat juist was:
“Het gaat naar het zich laat aanzien er X veeleer om om zijn kruistocht tegen OLVG

87

Rb. Rotterdam 10 januari 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BC1641, NJF 2008, 153 en JBPr 2008, 50,
m.nt. H.L.G. Wieten. In deze zaak overwoog de rechtbank dat er geen gegronde redenen
bestonden om aan te nemen dat de verzoeker het voorlopig getuigenverhoor als onderdeel van
een agressieve (media)campagne zou gebruiken, vooral om te proberen het imago van de
(bestuurders van de) verweerder te schaden. In HR 20 oktober 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1851,
NJ 1996, 120, m.nt. J.M.M. Maeijer (Perrier/Marceau) overwoog de rechtbank dat door het indienen
van het verzoek mogelijk druk werd uitgeoefend op Nestlé om Marceau uit te kopen, maar dat
het verzoek niet uitsluitend met dit oogmerk was ingediend, waardoor van misbruik geen sprake
was. Zie ook Hof ’s-Gravenhage 21 november 1985, ECLI:NL:GHSGR:1985:AC9111, NJ 1986, 580:
de verzoeker wilde in een voorlopig getuigenverhoor een aantal topmensen van Boskalis doen
horen. Hij werd er echter van verdacht informatie over het reilen en zeilen van Boskalis te willen
achterhalen om die vervolgens openbaar te maken – waardoor het bedrijfsbelang van Boskalis
zou worden geschaad – en niet van plan te zijn een hoofdzaak aanhangig te maken. De aanwijzing
die daarvoor bestond was een artikel in de Volkskrant waaruit bleek dat de verzoeker eerder
opschudding had veroorzaakt op een aandeelhoudersvergadering van Boskalis doordat hij
beschikte over informatie die slechts aan ingewijden bekend was. Dit optreden tijdens de
aandeelhoudersvergadering sloot het op zich gerechtvaardigde belang bij een voorlopig getuigenverhoor niet uit. In Rb. Assen 25 april 2000, ECLI:NL:RBASS:2000:AA5626 diende in een
tabakszaak de verweerder een tegenverzoek in, volgens verzoekers als pressiemiddel om de
verzoekers te ontmoedigen. Aangezien de verweerder een redelijk belang had bij het onderzoeken van het rookgedrag en de ziektegeschiedenis van verzoekers, nam de rechtbank geen

88

misbruik aan. Rb. Amsterdam 31 oktober 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:7432.
Van der Kwaak 2002, p. 581.

89

Rb. Midden-Nederland 13 november 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:5597.
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voort te zetten. Door een columnist van Het Parool is hij inmiddels tot klokkenluider
verheven. Op zijn website worden aan het publiek nadere verslagen in het vooruitzicht
gesteld. Het horen van een groot aantal getuigen, onder wie een groot aantal excollega’s en enkele artsen/specialisten, zal de door X beoogde publicatiestroom op
gang houden”. Aangezien het voorlopig getuigenverhoor volgens de kantonrechter
niet zozeer was bedoeld om feiten vast te stellen ten behoeve van de vordering tot
betaling van achterstallig loon of schadevergoeding, maar om aandacht te verkrijgen
voor de volgens de verzoeker bestaande misstanden in het ziekenhuis, wees de
kantonrechter het verzoek af: “Voor dit genre activiteiten is het voorlopig getuigenverhoor door de wetgever echter niet in het leven geroepen”.90
In de volgende zaak was de voornaamste reden van het voorlopig getuigenverhoor
het aan de orde stellen van de (on)juistheid van een strafrechtelijke veroordeling en
in mindere mate was de reden het verkrijgen van bewijs ten behoeve van de
hoofdzaak.91 Door de appellant was tijdens de mondelinge behandeling opgemerkt
dat het hem erom ging te achterhalen hoe het had kunnen gebeuren dat hij ten
onrechte strafrechtelijk was veroordeeld. Dit was volgens het hof “geen deugdelijke
grond voor het voorliggende verzoek”.
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Wraakacties

Uiteraard mag het voorlopig getuigenverhoor ook niet worden gebruikt voor
wraakacties. In twee op elkaar lijkende zaken waarin een verzoeker via een
voorlopig getuigenverhoor de identiteit van de agenten die hem zouden hebben
mishandeld wilde achterhalen, werd misbruik op grond van onevenredigheid
aangenomen, waarbij een rol speelde dat gegronde vrees bestond dat de verzoeker
wraak zou nemen op de agenten.92 In een andere zaak was door de verzoeker met
de vele, weinig zakelijk omschreven verwijten jegens de verweerder – zoals het
“schorie morie” van de politie, “emotioneel incontinent” – de indruk gewekt dat
hij vooral heel gefrustreerd was over het optreden van de politie dat uiteindelijk
leidde tot een strafrechtelijke veroordeling. De kantonrechter overwoog dat het
motief van de verzoeker (een wraakactie tegen verweerder) geen redelijk doel
diende. 93

90

Rb. Amsterdam (ktr) 31 juli 2003, ECLI:NL:RBAMS:2003:AQ8859, NJF 2003, 33 (de kantonrechter

91

wees overigens af op grond van het onevenredigheidscriterium).
Hof Amsterdam 27 januari 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BI2145.

92

HR 6 februari 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5533, NJ 1988, 1, m.nt. W.H. Heemskerk (Slingerland/
Gemeente Amsterdam); HR 3 februari 1989, ECLI:NL:HR:1989:AB8297, NJ 1989, 376 (Wouters/
Gemeente Amsterdam). Als vaststaat dat de voornaamste reden voor een voorlopig getuigenverhoor het nemen van wraak is, dan bestaat strijd met het doel van het voorlopig getuigenverhoor.
Zo niet, dan speelt deze factor een rol in de belangenafweging op grond van het onevenredigheidscriterium.

93
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Ktg. Rotterdam 15 november 2000, ECLI:NL:KTGROT:2000:AJ0687, Prg. 2001, 5769.
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Wanneer de verzoeker wegens de onevenredigheid van de over en weer betrokken
belangen in redelijkheid niet tot het uitoefenen van een bevoegdheid kan worden
toegelaten, bestaat misbruik van bevoegdheid op grond van het onevenredigheidscriterium (art. 3:13 lid 2 BW). Uit de parlementaire toelichting op het artikel blijkt
dat de wetgever met de opname van het onevenredigheidscriterium uitdrukking
wil “geven aan het besef, dat een rechthebbende ook bij de uitoefening van zijn
burgerrechtelijke bevoegdheden het belang van zijn naasten en van de maatschappij
niet geheel uit het oog mag verliezen.” De nadruk ligt op “Het mede laten wegen van
de ernst der schade, die men aan belangen van anderen toebrengt bij het dienen van
een overigens gerechtvaardigd eigenbelang (…)”.94 Hieruit volgt dat ook als de
verzoeker recht en belang bij een voorlopig getuigenverhoor heeft, hij misbruik kan
maken van zijn bevoegdheid tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor
aangezien ook onevenredigheid van belangen misbruik oplevert.95
Strikt genomen bestaat het onevenredigheidscriterium uit twee elementen, waarbij
aan het eerste voldaan moet zijn voordat aan de toepassing van het tweede wordt
toegekomen. Ten eerste moet een onevenredige verhouding tussen de betrokken
belangen bestaan (disproportionaliteit) en ten tweede had geen weldenkend mens
in redelijkheid tot de uitoefening van de bevoegdheid moeten kunnen komen
(redelijke persoon). Of aan beide voorwaarden is voldaan, is afhankelijk van de
omstandigheden van het geval.96 Vereist is wel dat de handelende persoon de
onevenredigheid in casu kende of behoorde te kennen.97
In de praktijk worden de verschillende elementen niet afzonderlijk getoetst, omdat
uit de conclusie dat sprake is van onevenredigheid automatisch zal volgen dat de
gerechtigde in redelijkheid niet tot uitoefening van de bevoegdheid had kunnen
komen.98 Zo hanteerde de Hoge Raad in het arrest Pita/De Windt99 de volgende
terminologie: “dat Pita gezien de wederzijdse belangen in redelijkheid niet tot
uitoefening van die bevoegdheid had kunnen komen”. Bovendien dienen de elementen als communicerende vaten te werken, zoals Van Nispen constateert: “Men
kiest dunkt me ook niet de juiste methode wanneer men tracht de afzonderlijke
elementen van dat criterium uitputtend te omschrijven; die elementen krijgen in de
94

PG Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6) 1990, p. 1039.

95

Conclusie A-G Biegman-Hartogh voor HR 11 maart 1988, ECLI:NL:HR:1988:AC1916, NJ 1988, 747,
m.nt. W.H. Heemskerk (SOBI/Hollandia-Kloos) en de in nr. 2.7 genoemde literatuur en jurispru-

96

dentie.
PG Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6) 1990, p. 1040; Van der Wiel 2004, nr. 119.

97
98

HR 21 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2905, NJ 1999, 507 (Kerkhof en Wekking/Spoelstra).
Van der Wiel 2004, nr. 119.

99

HR 10 augustus 1984, ECLI:NL:HR:1984:AG4846, NJ 1985, 229, m.nt. W.M. Klein (Pita/De Windt).
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casuïstiek een steeds wisselende inhoud en nadere precisering is nog slechts in
relatieve zin te bereiken, namelijk met behulp van de methode van combinatie en
gradatie, bijvoorbeeld: naarmate de wanverhouding groter wordt mag gedaagde iets
onachtzamer zijn geweest.”100
De beoordeling van (de zwaarte van) de verschillende betrokken belangen en
daarmee de beslissing dat van misbruik op grond van het onevenredigheidscriterium
sprake is, is feitelijk en kan in cassatie niet worden getoetst.101
Uit het bovenstaande blijkt, dat de door de wet aan de verzoeker toegekende
bevoegdheid tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor voorop blijft staan.
Afwijzing op grond van een gewone belangenafweging – een verzoek zou dan
kunnen worden afgewezen als het belang van de verzoeker bij toewijzing van een
voorlopig getuigenverhoor maar iets kleiner is dan het belang van de verweerder bij
afwijzing daarvan – is niet mogelijk (zie hierover par. 6.4). Pas als een wanverhouding
bestaat tussen de belangen van de verzoeker en de verweerder, slaagt een beroep op
misbruik op grond van het onevenredigheidscriterium.102 De verweerder doet er
daarom goed aan zoveel mogelijk omstandigheden aan te dragen, die zijn belang bij
afwijzing ondersteunen.
328

Belang van het onevenredigheidscriterium

Het onevenredigheidscriterium is nuttig in zaken waarin factoren op zichzelf niet,
maar gestapeld wel, kunnen leiden tot afwijzing van het verzoek. Stel dat de
materiële rechtspositie van de verzoeker weliswaar zwak is, maar geen sprake is
van een kansloze vordering, namelijk een vordering die – bij oppervlakkige
beoordeling – hoogstwaarschijnlijk zal worden afgewezen. De verzoeker heeft dan
voldoende belang bij zijn verzoek, maar de factor van een kansarme vordering kan
wel een rol spelen bij de belangenafweging op grond van het onevenredigheidscriterium. Hetzelfde geldt als de rechter een verzoek niet een schaamteloze fishing
expedition kan noemen, maar de te onderzoeken feiten geen duidelijke begrenzing
kennen. De oeverloosheid van het verzoek wordt dan één van de relevante belangen
in een belangenafweging op grond van het onevenredigheidscriterium.103 Ten slotte
kan geen misbruik op grond van het doelcriterium worden aangenomen als
de verzoeker geoorloofde en ongeoorloofde doelen nastreeft, maar de ongeoorloofde
doelen niet doorslaggevend zijn voor het indienen van het verzoek tot het
doen houden van een voorlopig getuigenverhoor. Als de verzoeker het voorlopig
100 Van Nispen 1978, nr. 169.
101 HR 3 februari 1989, ECLI:NL:HR:1989:AB8297, NJ 1989, 376 (Wouters/Gemeente Amsterdam);
Lindijer 2006, nr. 547.
102 HR 19 februari 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0878, NJ 1994, 345, m.nt. H.J. Snijders (Van de Ven/
Pierik); Van der Wiel 2004, nr. 109; Lindijer 2006, nr. 547.
103 Conclusie A-G Huydecoper voor HR 24 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR4980, waarin hij
verwijst naar HR 11 maart 1988, ECLI:NL:HR:1988:AC1916, NJ 1988, 747, m.nt. W.H. Heemskerk
(SOBI/Hollandia-Kloos) en HR 24 juni 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0382, NJ 1989, 121, m.nt. J.B.M.
Vranken (Van Ewijk/Staat).
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getuigenverhoor bijvoorbeeld ook kan en wil gebruiken om de publiciteit te zoeken,
maar dit ongeoorloofde doel niet doorslaggevend is voor het indienen van het
verzoek, dan bestaat geen misbruik op grond van het doelcriterium. Wel zijn de
negatieve publiciteit en de gevolgen daarvan voor de verweerder een factor die
meegenomen kan worden in een belangenafweging.
329

Factoren belangenafweging

In het hierna volgende bespreek ik een aantal belangrijke factoren die een rol
kunnen spelen in een belangenafweging op grond van het onevenredigheidscriterium. Aangezien de toewijzing van het verzoek – en daarmee de waarheidsvinding104 – steeds voorop staat, betreffen deze factoren de argumenten die de
wederpartij kan aanvoeren om afwijzing van het verzoek te bewerkstelligen. In de
hierna volgende opsomming van factoren worden niet het tijdsbeslag en de kosten
van het voorlopig getuigenverhoor genoemd. De factor tijd en kosten speelt echter
wel altijd een rol. Hoe meer getuigen de verzoeker wil doen horen en hoe hoger de
kosten van het voorlopig getuigenverhoor, hoe zwaarder deze factor op de belangenafweging dient te drukken.
Uiteraard is het ook voor de verzoeker nuttig te weten welke belangen van de
wederpartij door het houden van een voorlopig getuigenverhoor kunnen worden
geschaad; in zijn verzoekschrift kan hij dan anticiperen op bekende of mogelijke
verweren van de wederpartij. Hij zal als hij een groot aantal feiten wenst te
onderzoeken een verwacht verweer van de wederpartij, inhoudende dat het verzoek
oeverloos is, kunnen ontkrachten. Hij weet wanneer hij zijn verzoek extra moet
motiveren, bijvoorbeeld: als geheime bedrijfsinformatie wordt gevraagd, zal de
verzoeker moeten motiveren waarom deze informatie onmisbaar is voor het
inschatten van de proceskansen. Ook kan hij mogelijke drempels voor toewijzing
van het verzoek al wegnemen en bijvoorbeeld aangeven dat getuigenverhoren over
gevoelige bedrijfsinformatie achter gesloten deuren kunnen worden gehouden.
De hierna volgende – niet limitatief bedoelde – factoren spelen een rol in de
belangenafweging:
1. bedrijfsgeheimen; bedrijfsschade (par. 8.5.2),
2. zwakke vordering in de hoofdzaak (par. 8.5.3),
3. feiten zijn te vaag of niet relevant (par. 8.5.4),
4. prognose; resultaat van de getuigenverklaringen (par. 8.5.5) en
5. ander bewijs is voorhanden (par. 8.5.6).

104 In Rb. Midden-Nederland 13 november 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:5597 stelt de rechtbank
expliciet het belang van de waarheidsvinding van de verzoeker tegenover de bescherming van
de persoonlijke integriteit van de verweerder.
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Bescherming van bedrijfsgeheimen

De bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie geniet een groeiende belangstelling.105 Met de beslissingen in Enka/Dupont106 en SOBI/Hollandia107 heeft de
Hoge Raad al langere tijd geleden aangegeven dat vertrouwelijke bedrijfsinformatie
onder omstandigheden bescherming verdient.108 Ook de wetgever heeft oog voor de
bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Zo kan een partij op grond van
art. 22 of 843a Rv weigeren vertrouwelijke informatie over te leggen.109 In intellectuele eigendomszaken heeft de wetgever in art. 1019 e.v. Rv mogelijk gemaakt dat
voorlopige maatregelen tot bescherming van bewijs kunnen worden getroffen als de
verzoeker voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er inbreuk is of dreigt te
worden gemaakt op zijn intellectueel eigendomsrecht (zie art. 1019b lid 1 Rv).110
Verlof tot het treffen van voorlopige maatregelen wordt echter niet verleend voor
zover de bescherming van vertrouwelijke informatie niet is gewaarborgd (art. 1019b
lid 4 Rv).111
Internationaal biedt art. 39 TRIPs onder voorwaarden bescherming aan bedrijfsgeheimen.112 Deze bepaling heeft geen rechtstreekse werking, in die zin dat
de bepaling geen rechten in het leven roept waarop een burger zich voor de

105 Gielen 1999, p. 3; Pors 2013, p. 126.
106 HR 29 maart 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4989, NJ 1986, 242, m.nt. L. Wichers Hoeth en W.H.
Heemskerk (Enka/Dupont).
107 HR 11 maart 1988, ECLI:NL:HR:1988:AC1916, NJ 1988, 747, m.nt. W.H. Heemskerk (SOBI/HollandiaKloos).
108 Zie ook Verkade 1991, p. 318 die erop wijst dat een voorlopig getuigenverhoor in zaken tussen
concurrenten prejudiciërend is ten opzichte van bedrijfsgeheimen van de concurrent. Het
voorlopig getuigenverhoor kan het “karakter van een zwaar aanvalsmiddel” hebben. Verkade
1991, p. 327.
109 PG Herziening Rv 2002, p. 154 en 553. In de toelichting op art. 27 Rv noemt de wetgever nog een
aantal andere bepalingen (PG Herziening Rv 2002, p. 164). Zie hierover Wijers/Haasjes 2006, p. 51
en 56; Van der Korst 2007, 103-108; Sijmonsma 2010, p. 183-184.
110 Deze artikelen betreffen de implementatie van Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. Het uitgangspunt van deze richtlijn is
de TRIPs-overeenkomst (Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property). Kamerstukken II 2005-06, 30 392, nr. 3, p. 1 en 3 (MvT). Artikel 39 TRIPs biedt bescherming aan
bedrijfsgeheimen. Als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan, moeten aangesloten lidstaten niet openbaar gemaakte informatie beschermen tegen oneerlijke concurrentie. Ten eerste
moeten de gegevens geheim zijn (niet algemeen bekend of algemeen toegankelijk). Ten tweede
moet de informatie handelswaarde hebben. Ten derde moet de persoon die over de informatie
beschikt redelijke maatregelen hebben genomen om de gegevens geheim te houden. Gielen 1999,
p. 10-16; Van der Korst 2004, nr. 5.2.
111 Kamerstukken II 2005-06, 30 392, nr. 3, p. 19 (MvT).
112 Bedrijfsgeheimen worden aangemerkt als rechten van intellectuele eigendom op grond van TRIPs.
Zie hierover Pors 2013, p. 133-134.
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Nederlandse rechter kan beroepen,113 maar volgens Van der Korst “behoort deze
verdragsrechtelijke bepaling sturend te zijn voor de interpretatie en toepassing van
de algemene, nationale wetgeving waarbij het recht op zulke bedrijfsgeheimen een
rol speelt.”114 Op Europees niveau beraadt de Commissie zich op regelgeving ter
bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie omwille van het stimuleren van
innovatie; eind november 2013 is een voorstel voor een richtlijn gepubliceerd.115
331

Bescherming van bedrijfsgeheimen is nodig

Het proberen te achterhalen van bedrijfsgeheimen is een werkelijk probleem.
Volgens het persbericht van de Commissie bij de publicatie van het voorstel voor
de ontwerprichtlijn heeft één op de vijf bedrijven de afgelopen tien jaar ten minste
één keer te maken gehad met een poging bedrijfsgeheimen te stelen, terwijl volgens
een ander onderzoek de aantallen stijgen.116 De omstandigheid dat vertrouwelijke
bedrijfsinformatie als gevolg van een voorlopig getuigenverhoor terecht komt bij de
verzoeker of derden is een factor die zo zwaar kan wegen dat het verzoek moet
worden afgewezen op grond van het onevenredigheidscriterium.117 Gezien de
hierboven genoemde cijfers dient de rechter bij de beoordeling van een verzoek
vooral niet naïef te zijn als grote (financiële) belangen gemoeid zijn met geheime
bedrijfsinformatie. Irrelevant is of de verzoeker beoogt de concurrentiegevoelige

113 HvJ EG 14 december 2000, ECLI:NL:XX:2000:AD4676, NJ 2001, 403 (Dior/Assco); Rb. ’sHertogenbosch 21 november 2012, ECLI:NL:RBSHE:2012:BY4122, BIE 2013, 53; Van Nispen
2014 (T&C Rv), art. 1019i, aant. 3.
114 Van der Korst 2004, nr. 5.2. Zie ook Pors 2013, p. 132; Rb. ’s-Hertogenbosch 21 november 2012,
ECLI:NL:RBSHE:2012:BY4122, BIE 2013, 53. Gielen 2005, p. 254 spreekt zich duidelijk uit voor
invoering van de norm van art. 39 TRIPs ter ontwikkeling en bescherming van geheime
bedrijfsinformatie.
115 Op 28 november 2013 is een Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan
gepubliceerd. In het voorstel is een bedrijfsgeheim gedefinieerd als “informatie die aan de
volgende cumulatieve voorwaarden voldoet: a) de informatie is geheim in die zin dat zij, in
haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen
bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk
bezighouden met de desbetreffende soort informatie; b) de informatie bezit handelswaarde
omdat zij geheim is, en c) de informatie is door de persoon die rechtmatig daarover beschikt,
onderworpen aan, gezien de omstandigheden, redelijke maatregelen om deze geheim te
houden.” Pors 2013, p. 126; Tillema 2014.
116 Persbericht van de Europese Commissie, ‘Commissie stelt regels voor die vertrouwelijke bedrijfsinformatie tegen diefstal helpen beschermen’, 28 november 2013. Zie hierover Tillema 2014.
117 Zie ook Gielen 1999, p. 68 en 70. Pas wanneer de verzoeker daadwerkelijk overweegt een
hoofdzaak aanhangig te maken, dient de eventuele onevenredigheid van het belang van de
verzoeker om gebruik te maken van de informatie ten behoeve van de hoofdzaak en het belang
van de verweerder bij het geheim blijven van de informatie te worden getoetst. Als het voorlopig
getuigenverhoor wordt verzocht enkel voor het achterhalen van bedrijfsgeheimen, zonder dat de
bedoeling bestaat een hoofdzaak aanhangig te maken (fishing expedition), bestaat strijd met het
doelcriterium. Van der Wiel 2004, nr. 161.
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informatie te misbruiken; van misbruik kan ook sprake zijn als de verzoeker niet het
oogmerk heeft de informatie te misbruiken.118
332

Definitie van bedrijfsgeheimen; factoren bepalend voor bescherming
van bedrijfsgeheimen

Van der Korst definieert bedrijfsgeheimen als “alle gegevens die een onderneming
geheim wil houden, ongeacht het karakter van die gegevens”.119 Hij acht een drietal
factoren bepalend voor de bescherming van bedrijfsgeheimen: (a) het karakter van
de geheime gegevens,120 (b) het doel van de bekendmaking van de gegevens en de
rechtsrelatie tussen het bedrijf en degene die vraagt om bekendmaking van de
gegevens en (c) de aard en de omvang van de bekendmaking.121
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Factor 1: het karakter van de geheime gegevens

Vertrouwelijkheid en processuele bekendmaking van bedrijfsgegevens zijn relatieve
begrippen.122 Slechts zelden zal a priori een belemmering bestaan om bedrijfsgeheimen in het geding te brengen.123 In ieder geval moet het dan gaan om gegevens
waarvoor vertrouwelijkheid wettelijk is voorgeschreven, bijvoorbeeld persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en het verschoningsrecht voor bepaalde functionarissen als de advocaat en de arts.124 In een door de

118 Conclusie A-G Wesseling-van Gent voor HR 20 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7831
(Canal+/UPC) en de in noot 11 van haar conclusie genoemde jurisprudentie.
119 Van der Korst 2007, p. 6-7.
120 Van der Korst onderscheidt vijf categorieën bedrijfsgegevens, aflopend naar mate van vertrouwelijkheid. Van der Korst 2007, p. 17. Vooral de eerste drie categorieën (gegevens waarvoor
wettelijke geheimhouding is voorgeschreven, gegevens waarvoor vermogensrechtelijke bescherming geldt en gegevens waarvoor persoonlijkheidsrechtelijke bescherming geldt) zijn van belang
voor het voorlopig getuigenverhoor. De andere twee categorieën bestaan uit openbaar of bekend
te maken gegevens en gegevens met betrekking tot niet-legale activiteiten. De onderneming kan
geen vertrouwelijkheid inroepen voor gegevens die openbaar gemaakt moeten worden op grond
van de wet, zoals gegevens die moeten worden opgenomen in octrooi- en merkenregisters. Van
der Korst meent dat voor gegevens inzake illegale activiteiten eveneens geen civielrechtelijke
bescherming bestaat. Van der Korst 2007, p. 26-30. Naar mijn mening is dit laatste te stellig. Zo
kan een onderneming ter voorkoming van bedrijfsschade belang hebben bij het niet naar buiten
brengen van informatie over bijvoorbeeld belastingfraude of een door haar bestuurder gepleegd
strafbaar feit. Het bedrijfsbelang kan zo zwaar wegen dat een voorlopig getuigenverhoor ook met
betrekking tot deze informatie op grond van een belangenafweging wordt afgewezen.
121 Van der Korst 2007, p. 7.
122 Van der Korst 2007, p. 87 en 89.
123 Indien dit wel zo is, zal een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor moeten
worden afgewezen op grond van onvoldoende belang. Als de bedrijfsgeheimen in de hoofdzaak
niet in het geding gebracht mogen worden, heeft het houden van een voorlopig getuigenverhoor
geen nut.
124 Van der Korst 2007, p. 17-21 en p. 131-133. Zie daar ook de andere gegevens die vallen in deze
categorie.
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rechtbank Arnhem besliste zaak was het doel van het voorlopig getuigenverhoor het
verkrijgen van gegevens uit een persoonsregistratie van een bedrijf.125 De rechtbank
oordeelde dat de verzoeker geen misbruik van bevoegdheid maakte, omdat geen
gerechtvaardigde vrees bestond dat verzoeker de adresgegevens voor een ander doel
zou gebruiken dan het oproepen van getuigen om vervolgens die getuigen te doen
horen in het legitieme belang van de waarheidsvinding, terwijl de verweerder geen
belang had bij belemmering van de waarheidsvinding.
Van der Korst maakt een onderscheid tussen gegevens waarvoor vermogensrechtelijke en waarvoor persoonlijkheidsrechtelijke bescherming geldt. De eerste soort
gegevens zijn gegevens die onafhankelijk van een onderneming een bepaalde
handelswaarde vertegenwoordigen (verhandelbare bedrijfsgeheimen). Van der Korst
noemt knowhow of klantenlijsten als voorbeelden.126 De tweede soort gegevens zijn
gegevens die los van een onderneming geen waarde of geen relevantie hebben. Van
der Korst noemt als voorbeelden de inhoud van contracten waarbij de onderneming
is betrokken, advies van externe deskundigen en prognoses.127 Naar mijn mening
is het gemaakte onderscheid – in ieder geval in het kader van het voorlopig getuigenverhoor – niet houdbaar, aangezien bijvoorbeeld een overeenkomst over een
voorgenomen fusie toch ook (handels)waarde kan hebben voor concurrenten. Ten
aanzien van alle informatie die niet openbaar gemaakt hoeft te worden, zoals niet te
publiceren financiële informatie, commerciële informatie als klantenbestanden of
bedrijfsinformatie die ziet op innovaties,128 kan een bedrijf een (zwaarwegend) belang
bij geheimhouding hebben.129 Dit klemt temeer nu het soms moeilijk of bezwaarlijk is
om deze informatie op een andere manier te beschermen dan door de informatie
simpelweg geheim te houden.130 Pors noemt het voorbeeld van klantenbestanden, die
moeilijk te beschermen zijn via intellectuele eigendomsrechten.131 Daarnaast geeft

125 Rb. Arnhem 30 maart 2001, ECLI:NL:RBARN:2001:AD4256, NJ 2001, 488.
126 Van der Korst 2007, p. 21-22. Van der Korst schrijft dat de onderneming aanspraak kan maken op
het (grond)recht op eigendom vastgelegd in het EVRM, het Europees Handvest en het TRIPsverdrag. In Rb. ’s-Gravenhage 21 december 2005, ECLI:NL:RBSGR:2005:AU8406 werd een
verklaring voor recht gevorderd dat bepaalde informatie een bedrijfsgeheim vormde (i.c. was
sprake van een bedrijfsgeheim van de 2e categorie). De eiser leidde uit het Nederlandse recht, het
gemeenschapsrecht, art. 39 TRIPs en het Amerikaanse recht af, dat zes cumulatief toe te passen
rechtselementen bepalen of sprake is van een bedrijfsgeheim of niet: “(1) de mate waarin de
informatie buiten het bedrijf bekend is; (2) de mate waarin de informatie bekend is bij
werknemers en anderen die betrokken zijn bij het bedrijf; (3) de maatregelen die het bedrijf
heeft genomen om de vertrouwelijkheid van de informatie te beschermen; (4) de waarde van de
informatie voor het bedrijf en zijn concurrenten; (5) het bedrag of de inspanningen die voor het
bedrijf zijn gemoeid met de ontwikkeling van de informatie; (6) het gemak of de moeite,
waarmee anderen door eigen inspanning de informatie zouden kunnen verwerven of dupliceren.” De vordering werd toegewezen.
127 Van der Korst 2007, p. 22-26.
128 Deze soorten informatie noemt Pors 2013, p. 126-127.
129 Zie ook Gielen 1999, p. 4-5. Hij hanteert de ruime term bedrijfsgeheimen voor alle geheime
informatie binnen een onderneming, ongeacht of deze informatie waarde vertegenwoordigt.
130 Gielen 1999, p. 6-7; Gielen 2005, p. 253.
131 Pors 2013, p. 126.
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hij aan dat het geheim houden van uitvindingen een (veel) betere bescherming kan
bieden dan het aanvragen van een octrooi. De publicatie van de octrooiaanvraag
maakt knowhow openbaar en stelt anderen in staat die knowhow verder te ontplooien
(en commercieel lucratief te ontwikkelen). Bovendien is het aanvragen en in stand
houden van een octrooi duur, kan de keuze voor de landen waarvoor bescherming
moet worden gevraagd later niet meer worden aangepast en heeft een octrooi een
beperkte levensduur. Kortom: “Zolang het lukt om de knowhow geheim te houden, is er
in beginsel wereldwijde exclusiviteit, zonder dat daarvoor veel kosten hoeven te
worden gemaakt.”132 De geheime knowhow wordt niet beschermd als producten en
diensten aan het publiek ter beschikking zijn gesteld en voor zover de knowhow uit die
producten en diensten kan worden achterhaald door middel van reverse engineering.133
De rechtbank ’s-Hertogenbosch nuanceerde deze opvatting echter.134 Zij besliste dat
gegevens wel bescherming verdienen als ze feitelijk niet zijn verkregen door reverse
engineering, maar door gebruik van beschermde knowhow. In deze zaak was een
concurrerend product feitelijk vervaardigd door het gebruik maken van technische
tekeningen van de ex-werkgever door de ex-werknemer. Ten slotte heeft volgens
Verkade in nabootsingszaken te gelden dat de rechter zich terughoudend moet
opstellen om een voorlopig getuigenverhoor, waarin het gaat om concurrentiegevoelige informatie, toe te wijzen. Daarbij is met name van belang dat in dergelijke zaken
doorgaans niet van belang is hoe de beweerdelijke nabootser te werk is gegaan,
aangezien zintuiglijk kan worden vastgesteld of, en in hoeverre, zaken op elkaar
lijken.135
De verweerder moet zijn belang bij de geheimhouding van de bedrijfsgeheimen
uiteraard onderbouwen. De verweerder die onvoldoende feitelijk onderbouwt dat
zijn bedrijfsgeheimen moeten worden beschermd en dat hij belang heeft bij
afwijzing van het voorlopig getuigenverhoor, loopt het risico dat zijn belang te licht
wordt bevonden.136
334

Factor 2: het doel van de bekendmaking van de gegevens en de
rechtsrelatie tussen het bedrijf en degene die vraagt om bekendmaking
van de gegevens

Het doel van het houden van getuigenverhoren is doorgaans het inschatten van
proceskansen in een door de verzoeker overwogen procedure, maar kan ook zijn het

132 Pors 2013, p. 127.
133 Rb. ’s-Hertogenbosch 21 november 2012, ECLI:NL:RBSHE:2012:BY4122, BIE 2013, 53. Zie hierover
Pors 2013, p. 127-128.
134 Rb. ’s-Hertogenbosch 21 november 2012, ECLI:NL:RBSHE:2012:BY4122, BIE 2013, 53. Zie hierover
Pors 2013, p. 132-133.
135 Verkade 1991, p. 323-327. Ook van belang zijn volgens Verkade: (1) dat de verzoeker doorgaans
een beperkte rechtspositie of zwevend recht heeft, (2) dat het verhoor duur is, (3) dat geen
rechtsmiddel kan worden ingesteld tegen toewijzing van het verzoek en (4) het boven de
belangen van partijen uitstijgende belang van markteffecten.
136 HR 20 oktober 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1851, NJ 1996, 120, m.nt. J.M.M. Maeijer (Perrier/
Marceau), zie de overweging van de rechtbank in nr. 3.6 van de conclusie.
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achterhalen van de persoon van de wederpartij of persoons- en adresgegevens van
de getuigen. In alle gevallen is de informatie in het kader van de (waarheidsvinding
in de) hoofdzaak benodigd. Naarmate de gegevens meer bescherming verdienen (zie
onder a), zal het belang van de verzoeker eerder moeten wijken, ook omdat hij
immers niet wordt belemmerd in zijn mogelijkheden om de hoofdzaak te beginnen
(desnoods tegen meerdere partijen in geval de verzoeker niet precies kan vaststellen
wie zijn wederpartij is). Als het voorlopig getuigenverhoor wordt gevraagd met het
doel te voorkomen dat bewijs verloren gaat, dient het belang van waarheidsvinding
in beginsel doorslaggevend te zijn. De functie van het bewaren van bewijs staat dan
voorop en praktische maatregelen dienen (zoveel mogelijk) te worden getroffen ter
bescherming van de vertrouwelijkheid van de van de getuige verkregen informatie
(zie par. 6.7).
Van belang hierbij is ook of, en in hoeverre, de verzoeker de tijdens het voorlopig
getuigenverhoor verzamelde bedrijfsgeheimen in zijn voordeel en in het nadeel van
zijn wederpartij kan gebruiken. Met andere woorden: wat is de waarde van de
bedrijfsgeheimen voor de verzoeker? De rechter moet naar mijn mening zeer
terughoudend zijn bij de toewijzing van een voorlopig getuigenverhoor als aan
de ene kant de verzoeker informatie wil achterhalen die voor hem of derden van
grote waarde kan zijn en aan de andere kant het belang bij bescherming van de
informatie door de verweerder of derden groot is, bijvoorbeeld in geval van niet door
een octrooi beschermde (commercieel waardevolle) uitvindingen of fusieovereenkomsten gesloten tussen concurrerende ondernemingen. De rechter dient daarbij
alle omstandigheden te betrekken. Zo zal een verzoeker die een concurrent van de
wederpartij is in dezelfde markt en in dezelfde regio, eerder bedrijfsgeheimen in zijn
voordeel kunnen aanwenden dan een verzoeker die in een andere markt of in een
andere regio actief is. Ook met gegevens die voor de wederpartij waarde hebben,
welke waarde verloren gaat zodra de gegevens openbaar gemaakt worden of bekend
worden bij concurrenten, dient uitermate voorzichtig te worden omgesprongen door
de rechter.
Bij twijfel over de nadelige gevolgen van een voorlopig getuigenverhoor voor de
verweerder dient de rechter het belang bij het geheimhouden van informatie naar
mijn mening al snel doorslaggevend te achten en het verzoek af te wijzen. De
verzoeker kan weliswaar niet zijn proceskansen inschatten voorafgaande aan een
bodemprocedure, maar dit is geen onoverkomelijk bezwaar, omdat nu eenmaal
grote (financiële en commerciële) belangen van de verweerder op het spel staan en
vanwege het feit dat niets eraan in de weg staat om een vordering in de hoofdzaak in
te stellen en in de hoofdzaak een bewijsaanbod te doen.
335

Factor 3: de aard en de omvang van de bekendmaking

Als de verzoeker bedrijfsgeheimen wenst te onderzoeken, is voorstelbaar dat
bekendmaking aan derden kan worden voorkomen door het treffen van praktische
maatregelen, zoals het horen van de getuigen met gesloten deuren of op een
terechtzitting waarbij slechts bepaalde personen zijn toegelaten (art. 27 lid 1 onder
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c Rv). De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer rechtvaardigt het sluiten
van de deuren. Volgens de parlementaire geschiedenis moet in geval van een
rechtspersoon gedacht worden aan het ter sprake komen van financiële gegevens
en vertrouwelijke bedrijfsgegevens, waardoor een bedrijf schade kan lijden door
bijvoorbeeld een verslechtering van de concurrentiepositie door het vrijkomen
van productiegegevens, de bemoeilijking van het functioneren van een bedrijf
door het publiek worden van interne beraadslagingen of het vrijkomen van koersgevoelige informatie of geheimhoudingsplichten (bijvoorbeeld in het kader van een
bedrijfsovername).137
In een zaak over een samenwerking van partijen op mediagebied, waarin partijen
voldoende aannemelijk hadden gemaakt dat openbaarmaking van gegevens
partijen ernstig zou schaden, beval de rechtbank Amsterdam een voorlopig
getuigenverhoor achter gesloten deuren “waar (vertrouwelijke) financiële gegevens en andere (vertrouwelijke) bedrijfsgegevens van partijen inhoudelijk aan de
orde komen.”138 Het betrof gegevens die ook voor concurrenten van strategisch
belang waren en die de aandacht van de media en het publiek hadden. De
rechtbank stelde zich voor ieder getuigenverhoor openbaar te beginnen. Alle
vragen die niet de inhoud van vertrouwelijke bedrijfsgegevens betroffen, zouden
in het openbaar worden behandeld. Dat de getuigen zich ongemakkelijk voelden
door de media-aandacht, achtte de rechtbank een onvoldoende reden voor het
sluiten van de deuren.139
Gegevens die tijdens het horen van de getuigen achter gesloten deuren naar voren
komen, vallen onder het mededelingverbod van art. 29 lid 1 onder a Rv en mogen
door partijen niet worden doorgespeeld aan derden. De rechter kan dit verbod
uitstrekken over getuigen, mits hij het mededelingverbod uitdrukkelijk van toepassing verklaart op de getuigen.140 Ook kan de rechter het meedelen aan derden van
andere gegevens uit de procedure verbieden (art. 29 lid 1 onder b Rv). Bovendien
moet worden bedacht dat het voor de verzoeker lucratiever wordt om het verbod te
overtreden naarmate de bedrijfsgeheimen van de verweerder waardevoller zijn voor

137 PG Herziening Rv 2002, p. 163-164.
138 Rb. Amsterdam 11 september 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BF0539. Ook in de zaak SOBI/Hollandia-Kloos achtte het hof aannemelijk dat een groot deel van het bedrijfsgebeuren van
Hollandia in het voorlopig getuigenverhoor aan de orde zou komen en dat de publiciteit die
daarvan het gevolg zou zijn grote bedrijfsschade zou meebrengen voor Hollandia. Het belang van
verzoeker SOBI was te gering om een voorlopig getuigenverhoor te rechtvaardigen. Aan
praktische maatregelen ter bescherming van de vertrouwelijkheid wordt dan niet toegekomen.
HR 11 maart 1988, ECLI:NL:HR:1988:AC1916, NJ 1988, 747, m.nt. W.H. Heemskerk (SOBI/HollandiaKloos), waarover Gielen 1999, p. 62.
139 Ook in Hof Amsterdam 8 januari 1998, ECLI:NL:GHAMS:1998:AC0175, NJ 1998, 750 konden de
belangen van de verweerder (het niet openbaar worden van informatie over beveiligingsmaatregelen) worden veiliggesteld door daarmee rekening te houden bij de feitelijke gang van zaken
bij het getuigenverhoor.
140 Van Mierlo 2014 (T&C Rv), art. 29, aant. 4.
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de verzoeker.141 Het mededelingverbod van art. 29 Rv kan worden versterkt met een
door de wederpartij te vorderen dwangsom (art. 611a Rv). Deze dwangsom zal dan
hoger moeten zijn dan de waarde van de bedrijfsgeheimen voor de verzoeker.
Met behandeling achter gesloten deuren wordt alleen voorkomen dat vertrouwelijke
gegevens op straat komen te liggen en aan derden bekend worden. Niet voorkomen
wordt dat de verzoeker de bedrijfsgeheimen te weten komt, terwijl de wederpartij er
belang bij kan hebben dat die niet ter kennis van de verzoeker komen. Het horen van
de getuigen in het bijzijn van alleen de advocaten, is voor dit probleem geen
oplossing. De verzoeker moet immers weten wat de getuigen hebben verklaard
om te kunnen beslissen over het al dan niet beginnen of voortzetten van de
hoofdzaak.142 Zodra informatie voor de verweerder zelf van belang is (factor 2), is
daarom vooral het karakter van de gevraagde informatie (factor 1) relevant.143
336

Bedrijfsschade

Ook als de gevraagde informatie geen bedrijfsgeheim vormt, kan een voorlopig
getuigenverhoor bedrijfsschade opleveren, bijvoorbeeld door (negatieve) publiciteit
of het schaden van zakelijke relaties. Het lijden van bedrijfsschade enkel als gevolg
van het gebruik maken van het middel van het voorlopig getuigenverhoor is in
beginsel geen doorslaggevende factor ten gunste van de verweerder.
In de volgende twee zaken ging de rechtbank zonder veel omhaal voorbij aan de
vrees voor negatieve publiciteit en de daaruit volgende schade. De bij het Bisdom
Utrecht heersende vrees voor negatieve publiciteit als gevolg van een voorlopig
getuigenverhoor, leidde niet tot afwijzing van het verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor.144 De rechtbank overwoog daarbij dat (negatieve) publiciteit in een
tijd als de huidige een gegeven is; iedere in het publieke leven functionerende
organisatie zal dat moeten accepteren. In een zaak over een niet goed verlopen
bedrijfsovername meende de rechtbank dat de feiten relevant waren voor de
141 Het overtreden van het mededelingverbod is ook strafbaar op grond van art. 272 Sr, maar de
vraag is of de sanctie (een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en een geldboete van de
vierde categorie (zo’n € 20.000)) erg afschrikt, waarbij ook moet worden bedacht dat slechts
wordt vervolgd na een klacht en dat opzet moet worden bewezen.
142 Vgl. het zwart maken van beslagen (soms kreeg alleen de procureur van de potentiële beslagene
de mogelijkheid om – zonder zijn cliënt te informeren – verweer te voeren tegen het beslagverzoek) en het in familiezaken laten inzien van vertrouwelijke documenten door een gemachtigde
die gebonden is aan een wettelijke geheimhoudingsplicht. Van der Korst 2007, p. 138 en de daar
genoemde vindplaatsen.
143 Rekening houden met de bescherming van bedrijfsgeheimen door het zo nauwkeurig mogelijk
stellen van vragen, is voor het voorlopig getuigenverhoor geen afdoende remedie. Het prijsgeven
van bedrijfsgeheimen in een voorlopig getuigenverhoor moet in beginsel worden voorkomen en
bovendien zal het stellen van meer specifieke vragen terwijl het feitencomplex waarover de
getuigen moeten worden gehoord juist minder is afgebakend dan in de hoofdzaak, moeilijk uit te
voeren zijn. Voor het gewone getuigenverhoor kan de aanpassing van de vraagstelling wel een
oplossing zijn. Gielen 1999, p. 72-73.
144 Rb. Maastricht 28 februari 2008, ECLI:NL:RBMAA:2008:BC5463.
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beslissing van de vordering op grond van onrechtmatige daad in de hoofdzaak; om
proceskansen in te kunnen schatten, diende de verzoeker meer duidelijkheid over de
feiten te verkrijgen.145 De negatieve publiciteit werd ook in deze zaak gezien als een
niet steeds te voorkomen gevolg.
In een zaak waarin de voorgedragen getuigen zakenrelaties waren van de verweerder, voerde de verweerder aan dat zijn zakelijke relaties ernstig konden worden
geschaad door het voorlopig getuigenverhoor. De zakenrelaties konden de indruk
krijgen dat de verweerder een onbetrouwbare zakenpartner was.146 Ook in deze
zaak woog dit enkele belang van de verweerder niet voldoende zwaar.147
In een herroepingszaak meende de verzekerde dat de verzekeraar op basis van
polis 2 (een collectieve verzekering) van haar herverzekeraar een hoger bedrag
kreeg uitgekeerd dan de verzekerde ontving op basis van polis 1 (een individuele
polis).148 Volgens de verzekerde mocht de verzekeraar zich naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet beroepen op de lagere dekking van polis 1. De
verzekeraar zou de informatie over polis 2 hebben achtergehouden, wat door de
verzekerde als bedrog en derhalve als grond voor herroeping werd beschouwd. In
een ten behoeve van deze procedure verzocht voorlopig getuigenverhoor voerde de
verzekeraar aan dat hij vreesde dat andere verzekerden ook informatie over
herverzekering zouden opvragen. Een gebrek aan onderbouwing van deze stelling
leidde tot het oordeel dat de vrees van de verzekeraar onvoldoende was voor het
aannemen van misbruik. Ook als wel een gegronde vrees voor het opvragen van
herverzekeringsgegevens door andere verzekerden dan de verzoeker bij hun verzekeraar bestaat, leidt dat risico in beginsel niet tot misbruik.
In de zaak SOBI/Hollandia149 voerde de verweerder aan dat in het voorlopig
getuigenverhoor een groot deel van zijn bedrijfsgebeuren aan de orde zou komen
en dat de publiciteit als gevolg daarvan grote bedrijfsschade zou kunnen veroorzaken. Dit belang van de verweerder woog in casu uiteindelijk wel zwaarder dan het
belang van de verzoeker, omdat de te bewijzen feiten onbegrensd en vaag waren. In
de regel geldt: als de te onderzoeken feiten onbegrensder en vager zijn, dan zal een
groter deel van het bedrijfsgebeuren in het onderzoek aan de orde komen. Naar mijn
mening mag van de verzoeker worden verlangd dat hij, als hij informatie wenst die
schade kan toebrengen aan het bedrijf van de verweerder, nauwkeurig omschrijft

145 Rb. Amsterdam 31 oktober 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:7432.
146 Rb. Haarlem 21 januari 2009, ECLI:NL:RBHAA:2009:BI2287.
147 De verzoeker had zijn verzoek voldoende omschreven, had belang bij het snel doen horen van
getuigen in verband met de kwaliteit van de getuigenverklaringen en al naar gelang de uitkomst
zouden maatregelen in kort geding kunnen worden genomen (de hoofdzaak betrof een vordering
op grond van onrechtmatige daad wegens het handelen in strijd met een non-disclosure
agreement door gebruik te maken van (delen van) een computerapplicatie).
148 Hof Arnhem 20 januari 2009, ECLI:NL:GHARN:2009:BH6228, RAV 2009, 71.
149 HR 11 maart 1988, ECLI:NL:HR:1988:AC1916, NJ 1988, 747, m.nt. W.H. Heemskerk (SOBI/HollandiaKloos).
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welke feiten hij wil onderzoeken, zodat het onderzoek naar het bedrijfsgebeuren in
ieder geval beperkt kan blijven tot die feiten.
8.5.3

Zwakke vordering in de hoofdzaak

337

Verhouding tot onvoldoende belang en fishing expedition

De zwakte van de vordering in de hoofdzaak ten behoeve waarvan het voorlopig
getuigenverhoor dient, is al eerder ter sprake gekomen bij de bespreking van
onvoldoende belang (par. 7.5.2.3) en de fishing expedition (par. 8.4.3). Als bijvoorbeeld een vordering in de hoofdzaak juridisch of feitelijk kansloos is, bestaat
onvoldoende (processueel) belang bij een voorlopig getuigenverhoor. Een vordering
is kansloos als bij oppervlakkige beoordeling blijkt dat de vordering in de hoofdzaak
hoogstwaarschijnlijk zal worden afgewezen. De vordering is dan zo zwak, dat de
zwakte van de vordering een zelfstandige grond voor afwijzing van het voorlopig
getuigenverhoor oplevert. De verzoeker kan echter ook voldoende belang hebben bij
een voorlopig getuigenverhoor – bij oppervlakkige beoordeling blijkt niet dat de
vordering hoogstwaarschijnlijk zal worden afgewezen – maar in het licht van
andere, zwaarwegender belangen een te zwak materieel recht hebben om het
houden van een voorlopig getuigenverhoor te rechtvaardigen.150 Hoe zwakker het
materiële recht, des te minder andere zwakke factoren aan de kant van de verzoeker
en/of sterke factoren aan de kant van de verweerder nodig zijn om te geraken tot de
afwijzing van een voorlopig getuigenverhoor.
338

Marginale beoordeling van de vordering in de hoofdzaak

De rechter moet zich er goed van bewust zijn dat het doel van het voorlopig
getuigenverhoor met zich brengt dat bewijs van de vordering in de hoofdzaak niet
hoeft te worden geleverd.151 De verzoeker hoeft het bestaan van zijn vordering
niet te bewijzen en hoeft niet aannemelijk te maken dat hij enige schade heeft
geleden.152 In een zaak waarin een (indirect) aandeelhouder bestuurders en/of
commissarissen van de vennootschap aansprakelijk wilde stellen, hadden de
verweerders uitvoerige betogen gehouden over de wijze waarop het handelen van
bestuurders en commissarissen diende te worden beoordeeld.153 Het hof ging
daaraan voorbij, omdat de rechter in de hoofdzaak de onderlinge rechtsverhouding
dient te beoordelen. De rechter mag een verzoek dus niet afwijzen omdat de
verzoeker zijn vordering in de hoofdzaak niet heeft bewezen of niet aannemelijk
heeft gemaakt; die maatstaf is te zwaar. Vaak zal de vaststelling van de feiten in het
voorlopig getuigenverhoor immers juist nodig zijn om het slagen van de vordering in

150 Zie ook mijn noot in JBPr 2005, 21 onder HR 11 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6809, NJ 2005,
442, m.nt. W.D.H. Asser (Frog/Floriade).
151 HR 24 maart 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1683, NJ 1998, 414, m.nt. P. Vlas (Saueressig/Forbo).
152 HR 6 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC3354, NJ 2008, 323.
153 Hof ’s-Hertogenbosch 11 maart 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BH5976.
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de hoofdzaak te kunnen beoordelen.154 De rechter mag de factor van een (bij een
marginale beoordeling gebleken) zwakke materiële vordering in de hoofdzaak
echter wel meewegen in de beoordeling van de afwijzingsgronden, zoals misbruik
vanwege onevenredigheid van belangen.155
Hermans pleit voor afwijzing van een verzoek tot het bevelen van een voorlopig
deskundigenbericht – maar er is geen reden dit pleidooi niet te laten opgaan voor
een voorlopig getuigenverhoor – op grond van een gewone belangenafweging als de
verzoeker niet aannemelijk kan maken dat hij ‘een zaak’ heeft, terwijl het middel van
het voorlopig deskundigenbericht zwaar en kostbaar is. Hermans acht het wenselijk
dat de rechter een voorlopig oordeel kan geven over het geschil tussen partijen
(bijvoorbeeld omdat het partijen stimuleert tot een vroegtijdige oplossing van
hun geschil) en dat het voorlopig deskundigenbericht makkelijker afgewezen kan
worden omdat het een tijdrovend en kostbaar middel is. Hoewel ik met Hermans
meen dat bij de beoordeling van een verzoek tot het doen houden van een voorlopig
getuigenverhoor de rechter ook de haalbaarheid van de vordering in de hoofdzaak
mag meewegen, gaat het geven van een voorlopig oordeel over de vordering in de
hoofdzaak en het maken van een gewone belangenafweging als de verzoeker zijn
vordering in de hoofdzaak niet aannemelijk kan maken mij te ver.156 De rechter mag
de vordering in de hoofdzaak slechts uiterst marginaal beoordelen en alleen in het
kader van de toetsing aan de afwijzingsgronden (zie par. 6.6).
339

Zwak materieel recht; jurisprudentie

De eerste en bekendste zaak waarin het zwakke materiële recht werd opgevoerd is
Enka/Dupont.157 In deze zaak was door de verzoeker een octrooiaanvraag gepubliceerd in de zin van art. 25 Rijksoctrooiwet 1910 en de openbaarmaking betrof
daarmee het voornemen om het octrooi te verlenen.158 Dat betekende echter niet
dat het octrooi ook daadwerkelijk (geheel of gedeeltelijk) zou worden verleend,
omdat, zoals in deze zaak ook gebeurde, bezwaar kon worden gemaakt tegen de
octrooiverlening. Deze octrooiaanvraag was volgens de Hoge Raad een zwevend
recht dat de aanvrager alleen het recht gaf conservatoire maatregelen te nemen,

154 In Rb. Rotterdam 10 januari 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BC1641, JBPr 2008, 50, m.nt. H.L.H.
Wieten en NJF 2008, 153 overwoog de rechtbank terecht dat de – vast te stellen – feiten in
hoge mate van belang waren voor de vraag of met succes een onrechtmatigedaadsactie kon
worden ingesteld. Van een zwakke materiële rechtspositie was geen sprake; een vergelijking met
Enka/Dupont, waarin de houdster van het zwevend recht een intrinsiek beperkte uitgangspositie
kende, ging niet op.
155 Vlg. de conclusie van Wesseling-van Gent voor HR 16 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB6200,
RvdW 2007, 987 waarin zij aangeeft dat bij een beoordeling op grond van art. 3:303 BW mede
acht mag worden geslagen op de materieelrechtelijke rechtspositie van verzoeker.
156 Hermans 2006, p. 312-313.
157 HR 29 maart 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4989, NJ 1986, 242, m.nt. L. Wichers Hoeth en W.H.
Heemskerk (Enka/Dupont), waarover ook Gielen 1999, p. 65-68.
158 Zie de noot van L. Wichers Hoeth in NJ 1986, 242 onder HR 29 maart 1985, ECLI:NL:HR:1985:
AG4989, ook m.nt. W.H. Heemskerk (Enka/Dupont).
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terwijl hij eerst tot het instellen van een vordering bevoegd zou zijn wanneer het
octrooi definitief zou zijn geworden. De Hoge Raad besliste dat hier niet aan de orde
was of voldoende belang bestond bij een voorlopig getuigenverhoor en leek de
zwakke materiële rechtspositie van de houder van de octrooiaanvraag als een
zelfstandige grond voor het afwijzen van het voorlopig getuigenverhoor te aanvaarden. Overigens zal bij de beoordeling van de sterkte van het materiële recht
meewegen in welke fase de octrooiaanvraag zich bevindt. De octrooiaanvraag van
Enka bevond zich in een stadium waarin lang niet zeker was dat het octrooi
daadwerkelijk zou worden verleend. Hoe waarschijnlijker het echter wordt dat
een octrooi zal worden verleend, hoe sterker het materiële recht van degene die
de aanvraag heeft gedaan.
In het arrest Frog/Floriade159 noemde de Hoge Raad de zwakke materiële rechtspositie niet als aparte afwijzingsgrond. Hieruit kan worden afgeleid dat de Hoge
Raad de zwakke materiële rechtspositie niet als een aparte afwijzingsgrond wil laten
bestaan. Dit lijkt mij een juiste ontwikkeling, aangezien de zwakke materiële
rechtspositie eenvoudig onder meerdere – afhankelijk van de zwakte van de
materiële vordering en het oogmerk (fishing expedition) van de verzoeker – van
de door de Hoge Raad genoemde vier afwijzingsgronden kan worden begrepen.
Een verzoeker die onherroepelijk was veroordeeld voor het medeplegen van opzettelijke invoer van cocaïne, wilde in de hoofdzaak immateriële schadevergoeding
vorderen vanwege een aantasting in zijn persoon als gevolg van de inbreuk op zijn
privacy en het verlies van zijn vertrouwen in de rechtstaat. 160 Het hof Amsterdam
liet doorschemeren dat het de slagingskans van deze vordering niet groot achtte,
maar nam aan dat de verzoeker een rechtens relevant belang bij zijn verzoek tot het
houden van een voorlopig getuigenverhoor had. Bijkomende zwakke factoren aan
de zijde van de verzoeker waren de omvang van de schadevergoeding161 en de
geringe concretisering van de te bewijzen feiten. Sterke factoren aan de zijde van
de verweerder waren het zeer aanzienlijke tijdsbeslag en de hoge kosten voor de
verweerder. De belangenafweging leidde tot de conclusie dat er onevenredigheid
bestond tussen de belangen van de verzoeker bij toewijzing en de belangen van de
verweerder bij afwijzing van het verzoek.

159 HR 11 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6809, NJ 2005, 442, m.nt. W.D.H. Asser en JBPr 2005, 21,
m.nt. E.F. Groot (Frog/Floriade).
160 Hof Amsterdam 27 januari 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BI2145. In deze zaak had het hof ’sGravenhage eerder geoordeeld dat de verzoeker aannemelijk diende te maken dat hij schade had
geleden. De Hoge Raad vernietigde deze beslissing omdat de toewijsbaarheid van de vordering in
de hoofdzaak niet ter toetsing voorligt in een procedure tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor en verwees de zaak naar het Hof Amsterdam. HR 6 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:
BC3354, NJ 2008, 323.
161 De voor vergoeding in aanmerking komende schade viel in het niet althans was zeer beperkt in
het licht van de niet voor vergoeding in aanmerking komende immateriële schade als gevolg van
het ondergaan van de straf en de overtuiging van de verzoeker dat hij ten onrechte strafrechtelijk
was veroordeeld. Naar mijn mening mag, zoals het hof heeft gedaan, ook meewegen dat de
vordering van de verzoeker een zeer beperkte omvang kent.
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Ook in een andere zaak van het hof Amsterdam was de zwakke materiële vordering
(er bestond volgens het hof gerede twijfel over het slagen van de vordering in de
hoofdzaak) een belangrijke factor.162 In de afweging speelden ook de vaagheid en
de relevantie van de feiten waarover bewijslevering werd gewenst en het gebrek aan
verhaalsmogelijkheden voor de kosten van het voorlopig getuigenverhoor163 bij de
verzoeker een rol. De verweerder had een belang bij afwijzing van het verzoek tot
het houden van een voorlopig getuigenverhoor vanwege het tijdsbeslag en de aan
het verhoor verbonden kosten (in casu zouden met het verhoor zes à zeven volle
zittingsdagen gemoeid zijn).
340

Beroep op een uitzondering op een hoofdregel

Als de verzoeker een beroep doet op een uitzondering op een hoofdregel en
voldoende belang heeft bij zijn verzoek (zie par. 7.5.2.3), terwijl de feiten die ten
grondslag liggen aan de beoordeling van de uitzondering tussen partijen in discussie
zijn, dan zal de factor van een zwakke vordering in de hoofdzaak doorgaans niet
zwaar wegen. De verzoeker heeft in dat geval juist een zwaarwegend belang bij het
vaststellen van de feiten. In een zaak waarin de Staat aansprakelijk werd gesteld,
voerde de Staat aan dat de verzoeker een zwakke vordering in de hoofdzaak zou
hebben, omdat de hoofdregel is dat de Staat niet aansprakelijk is voor het optreden
van Nederlandse militairen die onder command and control van de VN staan.164
Daarbij waren er volgens de Staat al veel onderzoeken gedaan naar de ‘Val van
Srebrenica’ en moest de procedure niet nodeloos omslachtig en kostbaar worden
ingericht. Het hof laat hier echter zwaar wegen dat de verzoeker een beroep op de
uitzondering deed en het voorlopig getuigenverhoor deels was gericht juist op het
vaststellen dat een dergelijke uitzondering zich voordeed.165 In een vergelijkbare
zaak wilde een (indirect) aandeelhouder de bestuurders en/of commissarissen van
de vennootschap aansprakelijk stellen.166 Volgens het hof kon niet op voorhand
worden geoordeeld dat de materieelrechtelijke rechtspositie van de aandeelhouder
zo zwak was, dat “reeds daarom” een voorlopig getuigenverhoor achterwege diende
te blijven. Als sprake was van opzettelijke of bewust roekeloze schendingen van
statutaire verplichtingen en/of ander ernstig verwijtbaar zorgvuldig handelen door
de bestuurders en/of commissarissen (hetgeen de verzoeker met het voorlopig
getuigenverhoor wilde onderzoeken), dan viel toewijzing van de vordering in de
hoofdzaak niet uit te sluiten.

162 Hof Amsterdam 20 januari 2005, ECLI:NL:GHAMS:2005:AT5992, NJF 2005, 184.
163 De verzoeker had bevestigd dat er gegronde vrees bestond voor gebrek aan verhaalsmogelijkheden als de hoofdzaak zou worden verloren en hij in de kosten, waaronder de voor het voorlopig
getuigenverhoor gemaakte kosten, veroordeeld zou worden.
164 Hof ’s-Gravenhage 28 oktober 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AR6689, NJF 2004, 587.
165 De verzoeker had voldoende belang bij zijn verzoek. Zijn vordering was niet juridisch kansloos,
omdat hij een onderbouwd beroep op de uitzondering op de hoofdregel deed.
166 Hof ’s-Hertogenbosch 11 maart 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BH5976. Het hof volgde niet het
oordeel van de rechtbank dat de verzoeker onvoldoende belang bij zijn verzoek had en meende
dat de verzoeker bovendien geen misbruik van bevoegdheid maakte. Een duidelijk belangenafweging maakte het hof echter niet.
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Formele belemmering

Het oordeel dat een min of meer formele belemmering, waardoor een vordering in
de hoofdzaak op het moment van het beoordelen van het voorlopig getuigenverhoor
nog niet kan worden ingesteld, niet betekent dat onvoldoende belang bij het verzoek
bestaat, is logisch. Een voorlopig getuigenverhoor kan voorafgaand aan de hoofdzaak
worden gehouden; het doet er niet toe om welke reden de hoofdzaak niet is
begonnen. Dat kan de vrije keuze van de verzoeker zijn, die eerst wil afwachten
wat de getuigenverklaringen opleveren voordat hij zijn vordering in de hoofdzaak
instelt, maar dat kan ook een formele belemmering zijn die het instellen van de
vordering in de hoofdzaak (nog) tegenhoudt.
Wel kan een formele belemmering worden geplaatst in de sleutel van de zwakke
materiële vordering. In een zaak waarin een procedure op de voet van art. 477a Rv.
nog niet kon worden ingesteld omdat nog geen executoriale titel was verkregen en
vanwege het bepaalde in de artikelen 723 jo. 722 jo. 704 Rv, overwoog de rechtbank
dat het zeer wel denkbaar was dat de bevoegdheid een hoofdzaak te beginnen zou
ontstaan, hetgeen vertaald kan worden als een redelijk sterk materieel recht.167
Hetzelfde heeft naar mijn mening te gelden als de hoofdzaak is begonnen, maar
wordt geschorst. In een zaak waarin de hoofdzaak door een faillissement was
geschorst, werd overwogen dat de verzoeker geen rechtens te respecteren belang
had bij een voorlopig getuigenverhoor zolang niet vaststond dat de hoofdzaak zou
worden voortgezet.168 Naar mijn mening dient niet te worden uitgegaan van een
zwak materieel recht als de verzoeker in zijn verzoekschrift aangeeft dat hij zijn
vordering heeft ingediend in het faillissement en dat de curator hem heeft medegedeeld zijn vordering te betwisten. Immers, als de verzoeker tijdens de verificatievergadering de vordering betwist, dan zal de geschorste procedure worden
voortgezet (zie hierover ook nr. 145).
8.5.4

Feiten zijn te vaag of niet relevant
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Bewijs ziet niet op de kern van de feiten

De verzoeker die vage en/of niet relevante feiten wil onderzoeken, kan zijn verzoek
zien stranden omdat het niet voldoet aan de wettelijke eisen (zie par. 5.5) of omdat
misbruik op grond van het doelcriterium wordt aangenomen (de verzoeker is op
fishing expedition en blijft daarmee niet binnen de grenzen van het doel van het
voorlopig getuigenverhoor, zie par. 8.4.3). In beide gevallen is er geen ruimte meer
voor een belangenafweging. In minder duidelijke gevallen van weinig specifiek
omschreven te bewijzen feiten en bij minder grote vraagtekens of de te bewijzen
feiten iets hebben uit te staan met de vordering in de hoofdzaak, kan de factor van te

167 Rb. Amsterdam 4 november 2003, ECLI:NL:RBAMS:2003:AN9669, NJF 2004, 254.
168 Hof ’s-Hertogenbosch 24 maart 2010, ECLI:NL:GHSHE:2010:BL9119, JOR 2011, 233.
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vage en/of niet relevante feiten een rol spelen in de belangenafweging.169 In de
praktijk speelt deze factor vaak een rol.
In het arrest Van Ewijk/Staat170 overwoog de Hoge Raad dat het hof als uitgangspunt
had genomen dat “het verzoekschrift niet betrekking heeft op het bewijs van de kern
van de feiten die als grondslag in aanmerking komen voor een vordering tegen de
Staat als verzoekster stelt voornemens te zijn in te stellen”. Daarop was door het hof
een belangenafweging gemaakt. Hieruit mag worden opgemaakt dat ook een rol
speelt of de te bewijzen feiten al dan niet rechtstreeks relevant zijn voor de
beslissing van de vordering in de hoofdzaak.
8.5.5

Prognose; resultaat van de getuigenverklaringen

343

Prognoseverbod

Het is de rechter in de hoofdzaak niet geoorloofd prognoses te geven over de
verklaringen van de getuigen bij het beoordelen van een aanbod tot getuigenbewijs;
een bewijsaanbod mag niet worden gepasseerd vanwege de (negatieve) verwachtingen van de rechter over het resultaat van de bewijslevering. De waarde van een
getuigenverklaring behoort te worden beoordeeld na het afleggen van die verklaring.171 De rechter die overweegt ambtshalve een getuigenverhoor te bevelen, mag
ter motivering van zijn oordeel om zulks niet te doen wel betekenis toekennen aan
een prognose omtrent het resultaat van de bewijsvoering.172 Als in eerdere aanleg al
getuigen zijn gehoord of schriftelijke verklaringen van getuigen zijn overgelegd, kan
de eis dat een bewijsaanbod voldoende specifiek en ter zake dienend moet zijn wel
meebrengen dat nader wordt aangegeven in hoeverre de getuigen meer of anders
kunnen verklaren dan zij eerder hebben gedaan.173
Asser stelt dat een prognoseverbod weinig realiteitswaarde heeft als van tevoren
ongeveer vaststaat dat een getuige weinig (extra) relevante informatie kan verschaffen met betrekking tot het probandum; het horen van dergelijke getuigen verwordt
dan tot een weinig efficiënte en effectieve wijze van waarheidsvinding.174 Daarnaast
vindt hij dat het kunstmatige en in de praktijk weinig werkbare verschil tussen
enerzijds de verboden waardering van eerdere (schriftelijke) getuigenverklaringen

169 Zie de conclusie van A-G Huydecoper voor HR 24 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR4980 en
de in noot 7 van zijn conclusie genoemde jurisprudentie; Hof Amsterdam 20 januari 2005, ECLI:
NL:GHAMS:2005:AT5992, NJF 2005, 184.
170 HR 24 juni 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0382, NJ 1989, 121, m.nt. J.B.M. Vranken (Van Ewijk/Staat).
171 Vaste rechtspraak. Zie onder andere HR 9 mei 1986, ECLI:NL:HR:1986:AJ5284, NJ 1986, 608
(Citroen/Harte); HR 1 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR7925, NJ 2006, 5 (Zeegers/Nieuwenkamp’s
Handelsmaatschappij). Zie hierover ook Asser Procesrecht/Asser 3 2013/225; Wieten 2014, nr. 5.4.
172 HR 13 februari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2579, NJ 1999, 560, m.nt. H.J. Snijders.
173 HR 9 juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7817, NJ 2005, 270, m.nt. W.D.H. Asser en JBPr 2004, 65, m.nt.
M.A.J.G. Janssen (OZ/Roozen Holland).
174 W.D.H. Asser in zijn noot in NJ 2005, 270 onder HR 9 juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7817, JBPr
2004, 65, m.nt. M.A.J.G. Janssen (OZ/Roozen Holland); Asser Procesrecht/Asser 3 2013/225.
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bij de beoordeling van een bewijsaanbod en anderzijds de waardering van
de (schriftelijke) getuigenverklaringen nadat het getuigenverhoor is gehouden –
samengevat als “eerst horen en dan waarderen”175 – niet moet worden gehandhaafd.176 Naar mijn mening moet het prognoseverbod in de hoofdzaak, behoudens
een enkel uitzonderingsgeval, worden gehandhaafd. Het risico dat het houden
van getuigenverhoren door de rechter te eenvoudig kan worden voorkomen
met een beroep op een prognose omtrent het resultaat van de getuigenverklaringen,
hetgeen ten koste gaat van de waarheidsvinding, acht ik te groot. Hierbij speelt
een rol dat de rechter nu al – zonder de opening van de (niet meer verboden)
prognose – mogelijkheden zoekt en vindt om getuigenverhoren te vermijden
(zie nr. 8).
344

Prognoseverbod in het kader van een voorlopig getuigenverhoor

Aangezien een niet tijdens een voorlopig getuigenverhoor gehoorde getuige nog
later in de bodemprocedure kan worden gehoord, bestaat in het kader van een
voorlopig getuigenverhoor wel minder reden om het prognoseverbod onverkort te
handhaven. De factor dat een getuige naar verwachting geen of weinig relevante
informatie kan geven, is een sterk argument in het voordeel van de verweerder.
De uitspraak van het hof ’s-Hertogenbosch, waarin het hof de stelling van de
verzoekster, inhoudende dat een “afwijzing op grond van een verwachting omtrent
hetgeen de getuige zal verklaren, niet is toegestaan (een verboden prognose)”,
verwierp, verdient naar mijn mening dan ook navolging.177 Volgens het hof is bij
het houden van een voorlopig getuigenverhoor geen sprake van een (volledige)
bewijsfase, maar dient beoordeeld te worden “of in het belang van verzoekster reeds
thans, vooruitlopende op een eventueel door de bodemrechter te gelasten verhoor,
getuigen kunnen worden gehoord. In zodanige situatie mag de rechter rekening
houden met een verwachting omtrent hetgeen de getuigen kunnen verklaren,
in ieder geval onder de bijzondere omstandigheden zoals hier gebleken, namelijk
het tijdsverloop, de schriftelijke verklaringen en de deskundigenrapporten.”178
Het enkele feit dat een getuige in een andere procedure dan het voorlopig
getuigenverhoor al een verklaring heeft afgelegd (bijvoorbeeld in de hoofdzaak
in eerste aanleg, een andere procedure of tijdens ander onderzoek zoals een
parlementaire enquête) dan wel een verklaring op schrift heeft gesteld, betreft
geen grond voor afwijzing van een voorlopig getuigenverhoor. Het is de taak van
de wetgever om het recht op het horen van een getuige te beperken als die getuige al
175 Asser Procesrecht/Asser 3 2013/225.
176 W.D.H. Asser in zijn noot in NJ 2005, 270 onder HR 9 juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7817, JBPr
2004, 65, m.nt. M.A.J.G. Janssen (OZ/Roozen Holland).
177 Hof ’s-Hertogenbosch 21 maart 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BA1886.
178 Bij de prognose is naar mijn mening van belang of de getuige wel of niet (aanvullende of andere)
relevante informatie over het probandum kan verstrekken. De in nr. 346 te bespreken factor komt
in beeld als de verwachting bestaat dat de getuige relevante informatie kan verstrekken, maar
ook al ander bewijs dan getuigenbewijs voorhanden is.
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eerder een (schriftelijke) verklaring heeft gegeven.179 Terecht reageerde het hof ’sHertogenbosch op het verweer dat twee getuigen al schriftelijke verklaringen
hadden afgegeven, dat de omstandigheid dat de getuigen al schriftelijke verklaringen hadden afgelegd niet in de weg stond aan het horen van die getuigen. Vooraf
stond immers niet vast dat de getuigen ten overstaan van de rechter hetzelfde
zouden verklaren dan in hun schriftelijke verklaring.180 In een andere uitspraak gaat
hetzelfde hof te kort door de bocht met zijn overweging dat er weinig noodzaak
bestond de getuigen/deskundigen te horen, omdat in de reeds aanhangige hoofdzaak schriftelijke getuigenverklaringen en rapporten van de te horen getuigen/
deskundigen waren overgelegd en deze verklaringen konden dienen als bewijs.181
“Tegen deze achtergrond” 182 bestond er volgens het hof voorshands weinig reden
om de getuigen tijdens een voorlopig getuigenverhoor te horen.
De verwachting dat een getuige geen of weinig nuttige (aanvullende) informatie kan
verstrekken – en dat de verklaring van de getuige daarom geen of slechts een kleine
bijdrage kan leveren aan de beslissing van de vordering in de hoofdzaak183 – mag
wel meegewogen worden in een belangenafweging. Deze verwachting kan gerechtvaardigd zijn als aanwijzingen bestaan dat een getuige uit eigen wetenschap184 niets

179 Aanvankelijk bestond op dit punt weinig beweging. In het Wetsvoorstel ter herziening van de
rechtsgang voor civiele procedures in eerste aanleg blijft het bewijsrecht vrijwel buiten beschouwing. Aan het voorstel van Asser, Vranken & Groen om partijen te verplichten schriftelijke
verklaringen over te leggen in de procedure (Eindrapport Asser/Groen/Vranken 2006, p. 90-92) is
geen aandacht besteed. Zie over het voorstel: J. Ekelmans, “Het wetsvoorstel voor de civiele
rechtsgang in eerste aanleg: met het hoofd en hard?’, NTBR 2014/8. Inmiddels is hierin
verandering gekomen. In zijn brief van 21 februari 2014 erkent de Minister van Veiligheid en
Justitie de in de rechtspraktijk levende wens het bewijsrecht te moderniseren. Voordat tot die
modernisering kan worden overgegaan moet worden vastgesteld waaraan de praktijk precies
behoefte heeft. Daarvoor gaat de Minister te rade bij experts. De Minister noemt in deze brief
uitdrukkelijk het voorlopig getuigenverhoor: “Zouden bepaalde bewijsmiddelen – zoals het
voorlopig getuigenverhoor – anders moeten worden ingericht of zou de oplossing gezocht
moeten worden in een actievere rol voor de rechter; dat wil zeggen dat deze zich meer zou
moeten (kunnen) bemoeien met de wijze waarop en de mate waarin partijen bewijs leveren?”
Kamerstukken II 2013-14, 33 079, nr. 6 (Brief MvJ), p. 2-3.
180 Hof ’s-Hertogenbosch 21 maart 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BA7783.
181 Hof ’s-Hertogenbosch 5 september 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BB3962. Het hof wees het verzoek
af en voor dit uiteindelijke oordeel speelden ook andere omstandigheden een rol, zoals het
stadium van de hoofdzaak (in hoger beroep stond de hoofdzaak voor het opgeven van verhinderdata voor pleidooi) en in de kern zag het verzoek op de waardering van het deskundigenrapport.
182 Opgemerkt moet worden dat niet geheel duidelijk is of het hof met de zinsnede “tegen deze
achtergrond” in r.o. 3.4 alleen doelde op de al overgelegde schriftelijke verklaringen en rapporten
of ook op de andere omstandigheden (zie in de noot hierboven).
183 Het voert naar mijn mening te ver om onvoldoende belang aan te nemen enkel op grond van de
verwachting van hetgeen de getuige (een derde) al dan niet zal verklaren.
184 Hieronder valt ook wat de getuige heeft horen zeggen. HR 26 november 1948, NJ 1949, 149, m.nt.
Ph.A.N. Houwing (Van Zweden/Stumpel).
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relevants over de feiten kan verklaren.185 Voor de verwachting omtrent het resultaat
van de getuigenverklaringen in het voorlopig getuigenverhoor zijn de omstandigheden van het geval bepalend. Zij kan ten eerste gebaseerd zijn op een eerder
afgelegde verklaring, zoals een getuigenverklaring die in de hoofdzaak, in een andere
procedure of tijdens een ander onderzoek is afgelegd of op een schriftelijke
verklaring van de getuige. Onder andere is van belang in welk soort procedure de
eerdere verklaring is afgelegd (de hoofdzaak, een andere (civiele) procedure dan wel
ander onderzoek, zoals een strafrechtelijk onderzoek), of de getuige onder ede is
gehoord, of, en zo ja in hoeverre, (een) partij(en) invloed heeft/hebben gehad op de
inhoud van de verklaring en of de betreffende getuige zijn eerdere verklaring in het
voordeel dan wel het nadeel van de verzoeker heeft afgelegd. De rechter zal eerder
aannemen dat van de getuige weinig nieuwe informatie valt te verwachten als een
getuige in eerste aanleg in de hoofdzaak door de rechter is gehoord dan wanneer de
getuige op verlangen van één van de partijen een schriftelijke verklaring heeft
opgesteld. Het hof Leeuwarden betrok bij zijn oordeel wel dat de verklaring van de
getuige op papier stond en in het geding kon worden gebracht, maar verbond
hieraan geen heldere conclusie.186 De rechtbank Utrecht liet meewegen dat
de getuigen in het lopende onderzoek door de Ondernemingskamer niet onder
ede werden gehoord en verzoekers niet in de gelegenheid waren vragen te stellen
aan de getuigen.187 Ook kan de verwachting zijn ingegeven door een bijzonder
lang tijdsverloop tussen het voorvallen van de te onderzoeken feiten en het getuigenverhoor.188 Ten slotte kan de verwachting bestaan dat de getuige niets uit
eigen wetenschap kan verklaren. In een wat bizarre zaak werd een aantal getuigen
opgeroepen waarvan aannemelijk was dat zij niets uit eigen wetenschap zouden
kunnen verklaren, terwijl uitgerekend de persoon die wel relevante informatie uit
eigen wetenschap zou kunnen verschaffen niet werd genoemd als getuige.189
345

Stelplicht verbergt prognoseverbod

Soms verhult de rechter het prognoseverbod achter een onvoldoende stellen door
de verzoeker.190 Zo overwoog de rechtbank Amsterdam dat de verweerder had
185 Rb. Amsterdam (ktr) 31 juli 2003, ECLI:NL:RBAMS:2003:AQ8859, NJF 2003, 33. Volgens Rb.
Dordrecht 7 december 2005, ECLI:NL:RBDOR:2005:AU7618 kan een prognose geen grond voor
weigering van een voorlopig getuigenverhoor opleveren.
186 Hof Leeuwarden 6 september 2006, ECLI:NL:GHLEE:2006:AY8002.
187 Rb. Utrecht 25 november 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BK4457.
188 Asser pleit ervoor de rechter de vrijheid te geven een bewijsaanbod te passeren als door een
bijzonder lang tijdsverloop, gelet op de algemene ervaring en wetenschappelijke inzichten
betreffende het menselijke geheugen, niet de verwachting bestaat dat de getuigen nog betrouwbare informatie kunnen verschaffen. Asser Procesrecht/Asser 3 2013/226.
189 Ktg. Utrecht 21 februari 1997, ECLI:NL:KTGUTR:1997:AI9506, Prg. 1997, 4748. De verzoeker
meende tijdens een operatie, waarbij hij onder algehele narcose was, een chip geïmplanteerd
te hebben gekregen. De verzoeker wilde doen horen: iemand die wellicht de chip had aangeleverd, zijn voormalige kantoorgenoot uit de advocatuur en een kantonrechter in Den Haag (maar
niet in hoedanigheid van advocaat resp. rechter) en zijn broer. De chirurg die de chip zou hebben
geïmplanteerd, werd niet als getuige genoemd.
190 Asser Procesrecht/Asser 3 2013/226.
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aangevoerd dat een aantal getuigen niets kon verklaren over de intenties van
een partij bij een bedrijfsovername, omdat de getuigen leveranciers of afnemers
waren.191 Aangezien de verzoeker niet dan wel onvoldoende onderbouwd
kon aangeven waarom de betreffende getuigen wel relevante informatie over de
bedrijfsovername konden geven, wees de rechtbank het verzoek af.
8.5.6

Ander bewijs is voorhanden

346

Ander bewijs; aspecten bij de beoordeling van ander bewijs

Het al voorhanden zijn van (ander) bewijs, zoals een deskundigenrapport, een
verslag van een parlementaire enquête of een proces-verbaal opgesteld door de
politie, is geen factor die meeweegt in het nadeel van de verzoeker als het voorlopig
getuigenverhoor ziet op andere feiten dan de feiten waarop het andere bewijs
ziet.192 Het voorhanden zijn van ander bewijs kan wel een factor in de belangenafweging worden als dat andere bewijs dezelfde feiten betreft als de verzoeker in het
voorlopig getuigenverhoor wil onderzoeken.193
Daarbij is ten eerste relevant of de verzoeker met de getuigenverklaringen steun
zoekt voor het reeds bestaande andere bewijs, dan wel dat de verzoeker het andere
bewijs beoogt te ontkrachten met de getuigenverklaringen. Als de verzoeker met de
getuigenverklaringen steun zoekt voor bestaand schriftelijk bewijs, is dat eerder
een zwakke factor aan de zijde van de verzoeker; als de verzoeker met de getuigenverklaringen juist bestaand schriftelijk bewijsmateriaal beoogt te ontkrachten,
is dat eerder een sterke factor aan de zijde van de verzoeker.
Ten tweede is van belang of de verzoeker partij was bij de andere ingezette middelen
om bewijs te verkrijgen en of hij invloed kon uitoefenen bij het verzamelen van
het bewijs (bijvoorbeeld: had de verzoeker inbreng bij het formuleren van het
probandum of beschikte hij over het onderzoeksmateriaal (zoals de verslagen van
gesprekken met geïnterviewde personen of gehoorde getuigen) dat ten grondslag
ligt aan onderzoeksrapporten).194

191 Rb. Amsterdam 31 oktober 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:7432.
192 Hof Amsterdam 26 juli 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BT6535, Prg. 2011, 270. Zie ook Rb. Haarlem
21 januari 2009, ECLI:NL:RBHAA:2009:BI2287 (het verzoek tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor zag op andere feiten (de voorgeschiedenis), terwijl de zaken waarop ex
art. 1019c Rv beslag was gelegd daaromtrent naar verwachting geen informatie bevatten).
193 Als ander onderzoek nog niet is afgerond (dus het andere bewijs nog niet voorhanden is), kan het
indienen van een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor zonder de
resultaten van het lopende onderzoek af te wachten in strijd met de goede procesorde zijn (zie
par. 9.5.4).
194 Hof ’s-Gravenhage 28 oktober 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AR6689, NJF 2004, 587; Hof ’sGravenhage 6 november 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY2048; Rb. Utrecht 25 november 2009,
ECLI:NL:RBUTR:2009:BK4457. Zie ook Rb. Amsterdam 17 september 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:
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Ten derde is het doel waarmee het andere bewijs is verzameld van betekenis. Als het
andere bewijs (de andere informatie) is verzameld ten behoeve van een civiele
procedure kan de verweerder een sterker argument voor afwijzing van het voorlopig
getuigenverhoor toekomen dan wanneer het bewijs is verzameld met een ander
doel, zoals bijvoorbeeld een strafzaak of een intern bedrijfsonderzoek. Zo oordeelde
het hof in de zaak van Tristan van der V. dat de diverse bestaande rapporten geen
van alle tot doel hadden de civielrechtelijke aansprakelijkheid vast te stellen195 en in
de zaak van Nuhanovic over Srebrenica dat geen van de onderzoeken had plaatsgevonden in het kader van een civiele procedure (de andere onderzoeken zagen niet
“op de specifieke situatie van Nuhanovic of op de vraag of de Staat onrechtmatig
heeft gehandeld jegens Nuhanovic”).196

BJ7905, JBPr 2009, 11, m.nt. D.F. de Lange, JOR 2009, 284, m.nt. M. Brink en RF 2010, 7, in welke
zaak al meerdere informatiebronnen beschikbaar waren en later nog meer informatie uit
aanverwante procedures in België, parlementair onderzoek en een enquête van de Ondernemingskamer voorhanden zou komen.
195 Hof ’s-Gravenhage 6 november 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY2048 (anders de rechtbank: Rb. ’sGravenhage 23 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV1543. De rechtbank oordeelde dat al
voldoende rapporten voorhanden waren aan de hand waarvan de verzoekers in staat moesten
worden geacht hun proceskansen te kunnen inschatten).
196 Hof ’s-Gravenhage 28 oktober 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AR6689, NJF 2004, 587.
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9.1

Inleiding
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Ambtshalve toetsing

De eisen van een goede procesorde kunnen in een concreet geval beletten dat een
verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor wordt toegewezen.2 Wel
moet in beginsel door de verweerder een beroep worden gedaan op strijd met de
goede procesorde, tenzij de openbare orde in het geding is. In dat laatste geval dient
de rechter ambtshalve de eisen van een goede procesorde toe te passen.3 Rechtseisen “die op een zeker moment in een samenleving met het oog op het algemeen
belang zo fundamenteel worden geacht, dat de handhaving daarvan naar algemene
rechtsovertuiging niet aan de wensen van individuele partijen kan worden overgelaten” zijn volgens Lindijer rechtseisen die een belang van openbare orde beschermen.4 Van geval tot geval dient aan de hand van de strekking van de eisen van
een goede procesorde te worden vastgesteld of die eisen recht van openbare orde
betreffen. Van belang daarbij is of de eisen van een goede procesorde (met name) het
bij de rechtspleging betrokken publieke belang dienen, dan wel (met name)
bepaalde partijbelangen beschermen.5

2

3

De goede procesorde heeft hier een beperkende werking: de in het algemeen gegeven bevoegdheid mag in een concreet geval niet worden gebruikt. Zie Van der Wiel 2004, nr. 174, 180-181 en
183; Lindijer 2006, nr. 584.
Van der Wiel 2004, nr. 184; Lindijer 2006, nr. 433 en 460; Tjong Tjin Tai 2006, p. 128; Bakker 2012,
p. 124. Zie ook HR 13 november 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2778, NJ 1999, 173 (Postbank/
Huijbregts) waarin de Hoge Raad besliste dat de rechter ambtshalve kan oordelen dat een

4

proceshandeling in strijd met de goede procesorde is. Zie ook nr. 251.
Lindijer 2006, nr. 434.

5

Lindijer 2006, nr. 436.
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9.2

De inhoud van de goede procesorde
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De goede procesorde is moeilijk te definiëren; redenen

Het begrip (strijd met de) goede procesorde is “uitermate vaag”.6 Een definitie van
de term is om verschillende redenen ook niet eenvoudig te geven.7 Ten eerste gaat
een veelheid van normen verscholen achter de term.8
Ten tweede hangt het oordeel over het al dan niet bestaan van strijd met de goede
procesorde steeds meer af van de omstandigheden van het geval; op grond van een
afweging van de verschillende belangen wordt beslist of strijd met de goede
procesorde bestaat.9 Hierbij spelen zowel algemene, maatschappelijke belangen
als procesbelangen van partijen een rol. De nadruk ligt echter op de maatschappelijke belangen. Bij deze maatschappelijke belangen die meewegen bij de goede
procesorde, gaat het volgens Van der Wiel in de kern om “een toegankelijke,
betaalbare, snelle en naar methode en uitkomst zo rechtvaardig mogelijke rechtspraak.”10 Naar mijn mening is dit een goede ontwikkeling: de rechter is zo in staat
6
7

Ten Berg-Koolen 1986, p. 113.
Lindijer 2006, nr. 619.

8

Zie Ten Berg-Koolen 1986, p. 115-117; Van der Wiel 2004, nr. 228; Lindijer 2006, nr. 619. Het voert
te ver om alle normen en factoren die van belang zijn voor de eisen van een goede procesorde te
bespreken, aangezien veel van deze normen niet bruikbaar zijn voor het voorlopig getuigenverhoor. Zo is de schending van bijvoorbeeld hoor en wederhoor voor het voorlopig getuigenverhoor
niet van belang. Uiteraard moet tijdens de verzoekschriftprocedure het beginsel van hoor en
wederhoor in acht worden genomen – en verzuimen ten aanzien van hoor en wederhoor
moeten tijdens de procedure worden hersteld – maar het zal geen reden opleveren voor het
niet mogen horen van getuigen in een voorlopig getuigenverhoor. Het beginsel van een beslissing
binnen redelijke termijn kan bruikbaar zijn voor het voorlopig getuigenverhoor. De procedure
zelf is snel en eenvoudig; schending van het beginsel lijkt moeilijk voorstelbaar. De praktijk van
(in ieder geval) de Haagse rechtbank om een lage prioriteit toe te kennen aan verzoeken tot het
doen houden van een voorlopig getuigenverhoor kan naar mijn mening echter leiden tot de
conclusie dat de redelijke termijn wordt overschreden in gevallen waarin het (te) lang duurt
voordat een beslissing wordt gegeven en getuigen kunnen worden gehoord (zie nr. 12). Op de
procedure in de hoofdzaak heeft een voorlopig getuigenverhoor overigens geen vertragende
werking. Het voorlopig getuigenverhoor staat immers formeel los van de hoofdzaak en de
hoofdzaak hoeft daarom geen enkel – nadelig of voordelig – gevolg van een voorlopig getuigenverhoor te ondervinden (zie Hof ’s-Gravenhage 4 oktober 1985, ECLI:NL:GHSGR:1985:
AB8872, NJ 1987, 422). Tenslotte constateerde Ten Berg-Koolen 1986, p. 116, dat de adstructieplicht (de verplichting om een verzoek duidelijk te omschrijven en toe te lichten, zie art. 22, 278
lid 1 en 187 lid 3 Rv) weliswaar in verschillende uitspraken schuilgaat achter de term goede
procesorde, maar dat deze norm eerder wortelt in het materiële recht dan in het procesrecht:
“Ons rechtssysteem zit nu eenmaal aldus in elkaar dat de wet een recht afhankelijk stelt van met
name genoemde feitelijke voorwaarden.” Om die reden zal het niet voldoen aan de adstructieplicht moeten leiden tot afwijzing van het verzoek omdat dat niet voldoet aan het wettelijke
vereiste van het omschrijven van de te bewijzen feiten (nr. 172) of omdat misbruik moet worden
aangenomen (zie nr. 342) en wordt het niet voldoen aan de adstructieplicht in dit hoofdstuk niet

9

behandeld.
Van der Wiel 2004, nr. 228; Lindijer 2006, nr. 479.

10

Van der Wiel, nr. 220. Zie ook Lindijer 2006, nr. 479.
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rekening te houden met alle (maatschappelijke) belangen en kan maatwerk leveren.
Bovendien valt vaak niet één bepaalde norm aan te wijzen op grond waarvan strijd
met de goede procesorde moet worden aangenomen; meerdere factoren samen, die
als communicerende vaten werken, bepalen of een verzoek moet worden afgewezen.
Ten derde worden beslissingen (te) vaak gemotiveerd met alleen een verwijzing naar
de goede procesorde. Lindijer schrijft: “In veel uitspraken verwijst de Hoge Raad, en
meer in het algemeen: de rechter, naar de eisen van een goede procesorde als grond
en argument voor zijn beslissing of voor de door hem geformuleerde regel, zonder
dat hij in de uitspraak vermeldt welke specifieke eisen of beginselen hij op het oog
heeft of waarom de eisen van een goede procesorde tot die beslissing of regel
leiden.”11 Hierop is – volkomen terecht – veel kritiek. Een treffende metafoor geeft
De Waard: “Kinderen kunnen lastige vragen stellen. Ouders en opvoeders hebben
dan wel eens de neiging te reageren met een antwoord als: “dáárom!”, of “omdat ik
het zeg!” De verklarende kracht van de term ‘goede procesorde’ is niet veel groter
dan die van een dergelijk antwoord.”12
Als een beslissing kan worden gelegitimeerd met een beroep op een specifiekere
grond dan de eisen van een goede procesorde (bijvoorbeeld een beroep op de eisen
van proceseconomie), dient de rechter volgens Lindijer niet naar die eisen, maar naar
de specifiekere grond te verwijzen.13 Ik pleit in een dergelijk geval – althans voor het
voorlopig getuigenverhoor – omwille van de duidelijkheid voor het gebruik van
steeds de afwijzingsgrond strijd met de goede procesorde. Geen discussie kan dan
ontstaan over de vraag welke van de vier afwijzingsgronden voor een voorlopig
getuigenverhoor de rechter heeft bedoeld (discussies als: vallen deze ‘eisen van de
proceseconomie’ onder de paraplu van de goede procesorde of van bijvoorbeeld
onvoldoende belang?). In zijn motivering dient de rechter aan te geven welke
factoren meewegen in de belangenafweging en dient hij inzicht te geven in het
gewicht dat wordt toegekend aan de verschillende factoren.
Ten vierde veranderen maatschappelijke opvattingen over de inhoud van de
goede procesorde.14 In het burgerlijk procesrecht wordt aan efficiëntie een steeds
belangrijkere rol gegeven. Deze tendens is van belang voor de afwijzing van een
verzoek tot het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor op grond van strijd
met de goede procesorde.
9.3

Streven naar efficiëntie bij de wetswijziging in 2002

349

Meer efficiëntie

Een van de doelen bij de herziening van het burgerlijk procesrecht in 2002 was
het bereiken van meer efficiency (hierna: efficiëntie). Met efficiënt of doelmatig
11

Lindijer 2006, nr. 464. Zie ook Van der Wiel 2004, nr. 185; Lindijer 2006, nr. 7.

12
13

De Waard 2001, p. 148. Zie hierover Lindijer 2006, nr. 7.
Lindijer 2006, nr. 608-609.

14

Lindijer 2006, nr. 480.
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procederen wordt in dit hoofdstuk bedoeld – simpel gezegd – dat met zo min
mogelijk middelen in een zo kort mogelijke tijd een einde aan een geschil moet
worden gemaakt. Een procedure moet vlot verlopen (bijvoorbeeld door geen of
beperkt uitstellen toe te staan) en zo min mogelijk geld kosten (bijvoorbeeld door zo
min mogelijk proceshandelingen toe te staan en werk niet dubbel te doen). Volgens
de parlementaire geschiedenis bestaat “in brede kring binnen de rechterlijke macht,
de advocatuur en alle andere betrokkenen […] consensus over de behoefte aan en de
noodzaak van een snellere en efficiëntere rechtsgang in civiele zaken”.15 Aan
deze snellere en efficiëntere rechtsgang moeten zowel partijen als de rechter16
bijdragen.
350

Werklast van de rechterlijke macht

In de parlementaire geschiedenis is ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan de
werklast van de rechterlijke macht.17 De overbelasting van de rechterlijke macht is
al jaren gaande. Zo constateerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 2002: “Als het groeiende capaciteitsprobleem niet wordt opgevangen,
slibt de rechtspleging dicht. Daardoor wordt niet meer voldaan aan de eisen van de
rechtsstaat”.18 Bijna tien jaar later lijkt dit probleem niet opgelost, maar is het
uitkomen van de voorspelling een stap dichterbij gekomen. In het verslag van de
Hoge Raad over 2011 geeft P-G Fokkens aan dat al jaren sprake is van een
toenemende werkdruk bij het afdoen van zaken, waardoor inmiddels sprake is
van een “onaanvaardbare werkdruk”.19 In deze situatie is het logisch dat bij
de rechterlijke macht niet veel animo bestaat voor het houden van voorlopige
getuigenverhoren, met name als efficiëntieoverwegingen pleiten voor het houden
van getuigenverhoren in de hoofdzaak.
351

Regeling van het voorlopig getuigenverhoor niet gewijzigd in 2002

Efficiënt procederen geniet de warme belangstelling van zowel de wetgever als de
rechterlijke macht. Bovendien past efficiënt procederen goed in deze tijd waarin de
overheidsmiddelen zwaar onder druk staan. De wetgever heeft bij de herziening van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in 2002 een aantal maatregelen

15

PG Herziening Rv 2002, p. 6. Zie recent nog Kamerstukken II 2013-14, 33 079, nr. 6 (Brief MvJ),
p. 2-3 over maatregelen om het bewijsrecht te moderniseren en procedures te versnellen en te
vereenvoudigen.

16

17

De rechter is niet lijdelijk ten aanzien van het verloop en de instructie van de zaak, zie de
conclusie van A-G Wesseling-van Gent voor HR 11 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6809, NJ
2005, 442, m.nt. W.D.H. Asser en JBPr 2005, 21, m.nt. E.F. Groot (Frog/Floriade).
PG Herziening Rv 2002, p. 18-19.

18

WRR 2002, p. 29. Zie over het werklastprobleem van de Hoge Raad in de jaren ‘80 van de vorige
eeuw: Ras 1983, p. 182-183 en 191.

19

Verslag Hoge Raad 2011, p. 20-21.
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getroffen om de procedure efficiënter te laten verlopen,20 maar heeft de regeling van
het voorlopig getuigenverhoor ongemoeid gelaten.
9.4

Efficiëntie en de goede procesorde
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Efficiëntie als reden voor afwijzing van een voorlopig getuigenverhoor

Voordat de Hoge Raad in 2005 de afwijzingsgrond strijd met de goede procesorde
expliciet introduceerde (zie par. 6.3), werd in de literatuur niet alleen al gewezen op
de mogelijkheid van afwijzing van het verzoek tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor om efficiëntieredenen, maar werd ook de efficiëntie (of: de proceseconomie) al genoemd als een eis van een goede procesorde.
Asser geeft in 1997 aan dat het uitoefenen van processuele bevoegdheden kan
worden tegengehouden op grond van de eisen van een goede procesorde, bijvoorbeeld vanwege het stadium van de procedure.21 Snijders meent in zijn noot onder
Melskens/AMEV22 dat een verzoek afgewezen kan worden als een voorlopig getuigenverhoor – gelet op de bijzonderheden van de hoofdzaak23 – een omslachtige
en kostbare behandeling zal meebrengen, onder andere24 vanwege strijd met de
goede procesorde in relatie tot de vereiste proceseconomie. Volgens het Interimrapport Fundamentele herbezinning leiden de eisen van een goede procesorde tot
een voortvarend, efficiënt en effectief verloop van de procedure,25 aan welk rijtje
Lindijer later nog een eerlijke procesgang toevoegt.26 Van der Wiel meent de
proceseconomie in haar geheel binnen het kader van de goede procesorde te kunnen
plaatsen.27 In haar conclusie voor het arrest Frog/Floriade28 legt A-G Wesseling-van
Gent een verband tussen de herziening van het burgerlijk procesrecht in 2002,
efficiëntie en de goede procesorde: zij meent dat de hernieuwde visie op het
burgerlijk procesrecht, met name de actieve rol van de rechter ten aanzien van het
verloop en de instructie van de zaak en het streven naar efficiëntie, ertoe moet
leiden dat de goede procesorde in de weg kan staan aan het bevelen van een
voorlopig getuigenverhoor. De eis van een doelmatige, efficiënte procesgang is
volgens Lindijer een eis die – impliciet – is inbegrepen in het begrip de goede
20

Bijvoorbeeld art. 111 lid 3 Rv (de substantiërings- en bewijsaandraagplicht) en art. 134 Rv (op
basis waarvan na een comparitie het houden van pleidooi geen vanzelfsprekendheid is). PG

21

Herziening Rv 2002, p. 6-7.
Asser 1997, p. 528-529.

22
23

HR 6 februari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2574, NJ 1999, 478, m.nt. H.J. Snijders (Melskens/AMEV).
Zoals de complexiteit van de hoofdzaak of omdat de verzoeker vraagt feiten te bewijzen die niet
direct de kern van de hoofdzaak betreffen. Inhoudelijke factoren kunnen een rol spelen in een
belangenafweging op grond van strijd met de goede procesorde, zie nr. 241.

24
25

Snijders noemt als andere mogelijke afwijzingsgrond misbruik van bevoegdheid.
Interimrapport Asser/Groen/Vranken 2003, p. 78.

26
27

Lindijer 2006, nr. 599.
Van der Wiel 2004, nr. 208.

28

Conclusie van A-G Wesseling-van Gent voor HR 11 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6809, NJ
2005, 442, m.nt. D.W.H. Asser en JBPr 2005, 21, m.nt. E.F. Groot (Frog/Floriade). Zie hierover
Lindijer 2006, nr. 250.
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procesorde en waaruit de opvatting spreekt “dat de wijze van procederen en de tijd
en middelen die aan de procedure worden besteed, in redelijke verhouding moeten
staan tot de inzet van het geding. Met andere woorden: de voorgestelde wijze van
procederen dient een doelmatige wijze van procederen te zijn.”29
Het middel van het voorlopig getuigenverhoor wordt door het tijdsbeslag en de
kosten daarvan wel gezien als een middel dat niet past in de trend van meer
efficiëntie. De Commissie verbetervoorstellen civiel kwam met het voorstel om in de
wet het voorlopig getuigenverhoor te beperken tot “alleen die gevallen waarin niet
kan worden gewacht op een eventuele bewijsopdracht in de procedure”.30 In feite
komt deze wijziging neer op een terugkeer naar de situatie van vóór 1951 (zie
par. 2.6), toen alleen in geval van gevaar voor verlies van bewijs een voorlopig
getuigenverhoor kon worden bevolen.31 De reden om in 1951 het voorlopig getuigenverhoor juist ook mogelijk te maken zonder het bestaan van gevaar voor
verlies van bewijs, lag in de behoefte om procedures efficiënter te laten verlopen
(zie par. 2.6). Teruggaan naar de situatie van vóór 1951 negeert de behoefte aan
het voorlopig getuigenverhoor als middel om in een vroeg stadium helderheid te
verkrijgen over de feiten. Het kind met het badwater weggooien doet geen recht aan
de voordelen van het voorlopig getuigenverhoor.
353

De afwijzingsgrond strijd met de goede procesorde bewerkstelligt een
efficiënt gebruik van het voorlopig getuigenverhoor

De sterke nadruk op efficiëntie in het burgerlijk procesrecht is van belang voor de
inhoud van strijd met de goede procesorde als afwijzingsgrond voor het voorlopig
getuigenverhoor. Via de afwijzingsgrond strijd met de goede procesorde kan een
passende invulling worden gegeven aan het maatschappelijke belang van meer
efficiëntie in de civiele procedure.32
Naar mijn mening moet bij de afwijzingsgrond strijd met de goede procesorde worden
beoordeeld of – alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen – de inzet
van het middel van het voorlopig getuigenverhoor evident inefficiënt is.33 Met het
benutten van de met de afwijzingsgrond strijd met de goede procesorde gegeven

29
30

Lindijer 2006, nr. 50.
Commissie verbetervoorstellen civiel 2004, nr. 5.3. Zie hierover: Eindrapport Asser/Vranken/

31

Groen 2006, p. 70.
Voor deze wijziging zou een wetswijziging nodig zijn, zie de conclusie van A-G Wesseling-van
Gent voor HR 11 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6809, NJ 2005, 442, m.nt. W.D.H. Asser en
JBPr 2005, 21, m.nt. E.F. Groot (Frog/Floriade). De A-G constateert ook dat de efficiency in 1988 nog
zorgde voor een uitbreiding van het voorlopig getuigenverhoor, terwijl diezelfde efficiency
volgens de Commissie verbetervoorstellen civiel in 2004 tot een inperking moet leiden.

32

Conclusie van A-G Wesseling-van Gent voor HR 11 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6809, NJ
2005, 442, m.nt. W.D.H. Asser en JBPr 2005, 21, m.nt. E.F. Groot (Frog/Floriade).

33

Verkade meende in 1991 al dat efficiency of proceseconomie ook als afwegingscriterium diende
te gelden bij de beoordeling van een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor.
Verkade 1991, p. 321.
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ruimte voor efficiëntie kan enerzijds worden bewerkstelligd dat het nuttige middel van
het voorlopig getuigenverhoor ten volle benut kan worden en wordt anderzijds een
gebruik van het middel in strijd met het efficiëntiestreven voorkomen. Ook volgens het
Eindrapport Fundamentele herbezinning is na de uitbreiding van de afwijzingsgronden in het arrest Frog/Floriade34 aan de rechter voldoende extra ruimte gegeven om
tijdrovende verzoeken zonder voldoende meerwaarde af te wijzen.35
354

Uitgangspunt blijft toewijzing van een voorlopig getuigenverhoor

Zoals eerder benadrukt, blijft toewijzing van een verzoek tot het bevelen van een
voorlopig getuigenverhoor voorop staan. Het middel van het voorlopig getuigenverhoor dient immers niet alleen de waarheidsvinding. Het in een vroeg stadium
verzamelen van bewijs van voor de vordering in de hoofdzaak relevante feiten leidt
ook tot het voorkomen van procedures of een doelmatiger verloop van procedures.
Bij meer efficiëntie moet dan ook niet alleen worden gedacht aan afwijzing van een
voorlopig getuigenverhoor tijdens een aanhangige hoofdzaak. Meer efficiëntie kan
ook worden bereikt als de rechter, die meent dat toewijzing van het verzoek tot het
bevelen van een voorlopig getuigenverhoor in strijd met de goede procesorde of een
andere afwijzingsgrond komt, zich tijdens de mondelinge behandeling actief opstelt
en met partijen op zoek gaat naar manieren om het voorlopig getuigenverhoor toch
(deels) doorgang te laten vinden als dat kan bijdragen aan de mogelijkheden van het
treffen van een schikking of een gladder verloop van de aanhangige hoofdzaak. Zo
kan de behandeling geschorst worden in afwachting van de uitkomsten van ander
onderzoek, kan het getuigenverhoor beperkt worden tot bepaalde feiten of bepaalde
getuigen of kan afgesproken worden dat alle getuigen (van de verzoeker en van de
verweerder) op één dag gehoord worden. Bovendien moet ingezet worden op het
verhogen van het rendement van het voorlopig getuigenverhoor, zodat de inzet van
het middel meer oplevert dan nu het geval is (zie verder par. 11.9).
9.5

Strijd met de goede procesorde en het voorlopig getuigenverhoor: een
belangenafweging

9.5.1

Inleiding

355

Disproportionaliteit

Zoals in nr. 232 al aangegeven heeft de rechter bij de beoordeling van de afwijzingsgrond strijd met de goede procesorde geen discretionaire bevoegdheid. Ook als de
hoofdzaak aanhangig is, blijft dit uitgangspunt overeind. Er zal een duidelijke disproportionaliteit moeten bestaan tussen enerzijds het belang van de verzoeker bij
het houden van een voorlopig getuigenverhoor en anderzijds het belang van een
efficiënte (voortvarende, effectieve en zo min mogelijk geld kostende) procesvoering.

34

HR 11 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6809, NJ 2005, 442, m.nt. W.D.H. Asser en JBPr 2005, 21,
m.nt. E.F. Groot (Frog/Floriade).

35

Eindrapport Asser/Groen/Vranken 2006, p. 70-71.
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Het houden van een voorlopig getuigenverhoor moet onmiskenbaar inefficiënt zijn in
het concrete geval. Het verzoek kan daarom niet worden afgewezen enkel omdat de
hoofdzaak aanhangig is en daarin te zijner tijd een bewijsopdracht zal worden
gegeven. Het risico dat tijdens een voorlopig getuigenverhoor vóór de bewijsopdracht
in de hoofdzaak soms meer of andere feiten worden onderzocht dan later in die
hoofdzaak op grond van de bewijsopdracht nodig blijkt, heeft de wetgever er niet van
weerhouden zonder beperkingen een voorlopig getuigenverhoor vóór en tijdens een
aanhangige hoofdzaak mogelijk te maken.36 De verweerder zal de rechter dus
voldoende munitie moeten geven om de rechter in staat te stellen het verzoek af te
wijzen op grond van strijd met de goede procesorde.
356

Aanhangige hoofdzaak

Als de hoofdzaak nog niet aanhangig is, zullen processuele belemmeringen niet vaak
leiden tot afwijzing vanwege strijd met de goede procesorde.37 Pas als de hoofdzaak
aanhangig is, komt de vraag op of met het houden van een voorlopig getuigenverhoor nog wel van efficiënt of doelmatig procederen kan worden gesproken. Het
(late) stadium waarin de hoofdzaak verkeert, is daarom doorgaans het toneel waarop
de andere factoren hun rol in de belangenafweging in het kader van de goede
procesorde spelen. Daarom zal eerst het stadium waarin de hoofdzaak verkeert
worden behandeld en vervolgens de factoren die, tegen de achtergrond van de
aanhangige hoofdzaak, een rol spelen. Een reden die ook zonder aanhangige hoofdzaak kan leiden tot afwijzing van een voorlopig getuigenverhoor op grond van strijd
met de goede procesorde bestaat als ander onderzoek, dat raakvlakken heeft met het
voorlopig getuigenverhoor, nog niet is afgerond (par. 9.5.4).
357

Factoren belangenafweging

De hierna volgende – niet limitatief bedoelde – factoren spelen een rol in de
belangenafweging:
1. het (late) stadium waarin de hoofdzaak verkeert (par. 9.5.2),
2. doorkruising van het procesbeleid in de hoofdzaak (par. 9.5.3),
3. ander onderzoek is nog niet afgerond (par. 9.5.4),
4. de complexiteit van de hoofdzaak vergt dat de rechter in de bodemprocedure
bepaalt of en welk bewijs nodig is (nr. 369),

36

Hof ’s-Gravenhage 4 oktober 1985, ECLI:NL:GHSGR:1985:AB8872, NJ 1987, 422. Zie ook hof ’sHertogenbosch 30 november 1961, NJ 1962, 269, waarin het hof besliste dat als voor de tweede
maal en tijdens een procedure in hoger beroep een verzoek tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor wordt ingediend, dat verzoek niet in strijd met de redelijkheid behoeft te zijn en
kan worden ingewilligd; Hof ’s-Hertogenbosch 21 maart 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BA7783.

37

W.D.H. Asser in zijn noot in NJ 2005, 442 onder HR 11 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6809,
JBPr 2005, 21, m.nt. E.F. Groot (Frog/Floriade). Zie ook Hof ’s-Gravenhage 28 oktober 2004, ECLI:
NL:GHSGR:2004:AR6689, NJF 2004, 587, waarin het hof overwoog dat de vraag of het efficiënter
is om een bewijsopdracht in de hoofdzaak af te wachten niet voorafgaand aan de hoofdzaak kan
worden beantwoord.
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5. het voorlopig getuigenverhoor betreft slechts een deel van de relevante feiten
(nr. 370),
6. groot aantal getuigen (nr. 371),
7. traag procederen (nr. 372),
8. minder belastend middel (nr. 373) en
9. processuele houding in de hoofdzaak (nr. 374).
9.5.2

Het stadium waarin de hoofdzaak verkeert

358

Geen duidelijk criterium

Het stadium waarin de hoofdzaak verkeert, is ook besproken in par. 7.5.3 over
onvoldoende belang. In die paragraaf is betoogd dat de verzoeker onvoldoende
belang heeft bij het houden van een voorlopig getuigenverhoor als op het verzoek
wordt beslist na het moment van het verrichten van de laatste proceshandeling in de
hoofdzaak. Als op het verzoek wordt beslist op enig moment vóór de laatste
proceshandeling, dan speelt het stadium waarin de hoofdzaak verkeert een rol in
de belangenafweging van strijd met de goede procesorde.
Een beslissend criterium (zoals het nut voor de hoofdzaak in geval van onvoldoende
belang) aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of een verzoek al dan niet in
strijd met de goede procesorde is, ontbreekt. Om die reden valt ook niet een bepaald
moment aan te wijzen waarop een verzoek te laat is ingediend.38
359

Factor met een speciale status

Het stadium waarin de hoofdzaak verkeert, fungeert als een factor met een speciale
status in de belangenafweging; tegen de achtergrond van (het stadium van) de
aanhangige hoofdzaak krijgen de overige factoren die een rol spelen in de belangenafweging een andere betekenis. Het niet voortvarend aanpakken van het oplossen
van een geschil zal voorafgaand aan de hoofdzaak doorgaans van weinig gewicht
zijn. Deze factor moet in een ander licht worden geplaatst als de hoofdzaak
aanhangig is; traag procederen in de hoofdzaak kan meewegen in de belangenafweging op grond van strijd met de goede procesorde (zie nr. 372).
Uit de jurisprudentie blijkt dat als op een verzoek wordt beslist terwijl de hoofdzaak al
aanhangig is, bij de beoordeling van het verzoek het (late) stadium waarin de hoofdzaak verkeert veruit de grootste rol speelt. Aan de ene kant is het logisch dat de rechter
niet staat te popelen een voorlopig getuigenverhoor toe te wijzen en te houden, als
de hoofdzaak al een flink eind op streek is en daarin op afzienbare termijn een
(tussen)vonnis wordt verwacht. Afwijzing van het voorlopig getuigenverhoor betekent

38

Het verbod van tardiviteit – inhoudende dat partijen tijdig hun recht moeten inroepen – is één
van de normen die vaak schuilgaat achter de goede procesorde. Ten Berg-Koolen 1986, p. 116-118;
H.J. Snijders in zijn noot in NJ 1999, 478 onder HR 6 februari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2574
(Melskens/AMEV).
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immers niet dat de verzoeker zijn mogelijkheid om getuigenbewijs te leveren verliest,
maar slechts dat hij dit, zo nodig, op een later moment in de hoofdzaak mag leveren.
Bovendien zal na een bewijsopdracht in de hoofdzaak de bewijslevering eenvoudiger
en doelgerichter zijn. In zijn conclusie voor de hierna te behandelen zaak Udo/
Renault39 schrijft A-G Huydecoper dat juist deze elementen de waardering van het
belang van de verzoeker inkleurden en overtuigingskracht gaven.40 Aan de andere
kant dient niet uit het oog te worden verloren dat de wetgever de keuze heeft gemaakt
ook tijdens een aanhangige hoofdzaak een voorlopig getuigenverhoor mogelijk te
maken. Het uitgangspunt dat een voorlopig getuigenverhoor tijdens een aanhangige
hoofdzaak moet worden toegewezen, blijft daarom overeind.41
360

De hoofdzaak staat voor dagbepaling comparitie op het moment van de
beschikking

In een door de rechtbank Haarlem beoordeelde zaak stond de hoofdzaak op het
moment van de beslissing op het verzoek op 1 maart 2007 voor dagbepaling
comparitie na antwoord in eerste aanleg.42 Bijzonder in deze zaak was dat de
kantonrechter op 24 januari 2007 de hoofdzaak voor dagbepaling comparitie na
antwoord naar de rol van 16 mei 2007 had verwezen in afwachting van de
mondelinge behandeling van het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor en het eventuele getuigenverhoor. De hoofdzaak was dus voor langere
tijd aangehouden, met als doel het bieden van gelegenheid voor een beslissing over
en het houden van het voorlopig getuigenverhoor. Bij de beoordeling van het
verzoek hield de rechtbank geen rekening met de aanhouding van de hoofdzaak;
de rechtbank ging uit van de fictie dat de hoofdzaak niet – ten behoeve van het
voorlopig getuigenverhoor – was aangehouden. De rechtbank ging derhalve uit van
het moment waarop de bewijsopdracht in de hoofdzaak zou zijn gegeven als de
hoofdzaak niet was aangehouden. Ten onrechte meende de rechtbank dat de
verzoeker onvoldoende belang had bij zijn verzoek. Voor het aannemen van
onvoldoende belang had de laatste proceshandeling (de comparitie) – ongeveer –
moeten samenvallen met de beslissing over het voorlopig getuigenverhoor (zie
nr. 289); ook zonder aanhouding van de hoofdzaak zou de comparitie echter niet
gehouden zijn op of omstreeks 1 maart 2007, omdat in ongeveer vijf weken niet én
de datum voor de comparitie wordt bepaald én de comparitie wordt gehouden.

39

Conclusie van A-G Huydecoper voor HR 21 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF3938, NJ 2008,

40

608 en JBPr 2009, 12, m.nt. E.F. Groot (Udo/Renault).
Zie ook Lindijer 2006, nr. 492, waarin hij aangeeft dat ook de aard van de procedure relevant is

41

voor de inhoud van de goede procesorde.
Hof ’s-Hertogenbosch 21 maart 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BA7783. Het hof overwoog dat een
voorlopig getuigenverhoor mogelijk is in elk stadium van een procedure, ook in hoger beroep en
na het nemen van een memorie van grieven. Slechts onder “bijzondere omstandigheden zou het
tijdsverloop of het tijdstip van het indienen van het verzoek” een reden voor afwijzing van een
verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor opleveren. Aangezien van dergelijke
omstandigheden geen sprake was, stond niets eraan in de weg om tussen de dag van de
beslissing op het voorlopig getuigenverhoor en het pleidooi in de hoofdzaak getuigen te horen.

42
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Rb. Haarlem (ktr) 1 maart 2007, ECLI:NL:RBHAA:2007:AZ9921.
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De rechtbank had mogelijk wel strijd met de goede procesorde kunnen aannemen.
Als de hoofdzaak niet was aangehouden, zou op het moment van de beslissing op
het verzoek al een datum voor comparitie – de laatste proceshandeling – zijn
bepaald. Dit geval schurkt daarom zeer dicht aan tegen onvoldoende belang. Dat
betekent dat naar mijn mening efficiëntieoverwegingen (in de bodemprocedure kan
binnen aanvaardbare termijn aan de hand van een duidelijke bewijsopdracht getuigenbewijs worden geleverd en dat scheelt tijd en kosten) al snel zwaarder wegen
dan het belang van de verzoeker bij een voorlopig getuigenverhoor.
361

Memorie van antwoord is genomen op het moment van de
beschikking: algemeen

Als in de hoofdzaak een memorie van antwoord is genomen op het moment van de
beslissing op het verzoek, maar nog geen duidelijkheid bestaat of de memorie van
antwoord de laatste proceshandeling voor een eventuele bewijsopdracht is, bestaat
voldoende belang bij het verzoek. Ten tijde van de mondelinge behandeling van het
verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor (het laatste moment
waarop aan de rechter informatie wordt verschaft) zal doorgaans ofwel nog onbekend zijn of akten na memorie zullen worden genomen dan wel pleidooi zal worden
gevraagd ofwel door (een) partij(en) worden aangekondigd dat akten na memorie
zullen worden genomen dan wel pleidooi zal worden gevraagd in de hoofdzaak.
Immers, het niet nemen van akten of het niet houden van pleidooi betekent dat de
memorie van antwoord de laatste proceshandeling voor een eventuele bewijsopdracht is en dat onvoldoende belang bij een voorlopig getuigenverhoor bestaat. De
verzoeker zal daarom altijd – een vergissing daargelaten – ter zitting verklaren een
akte te willen nemen of pleidooi te zullen aanvragen of te overwegen. In dit meest
voorkomende geval, waarin ten tijde van de behandeling onduidelijk is of akten
zullen worden genomen dan wel pleidooi zal worden gevraagd, moet met akten of
pleidooi rekening worden gehouden, omdat deze in beginsel moeten worden
toegestaan in hoger beroep.43 In deze situatie staat de zaak ten tijde van de
beslissing op het verzoek voor beraad partijen of voor dagbepaling pleidooi en
wordt de laatste proceshandeling niet verricht ten tijde van de beslissing op het
verzoek voorlopig getuigenverhoor. De verzoeker heeft daarmee voldoende belang
bij zijn verzoek en de rechter dient op grond van een belangenafweging te
beoordelen of het verzoek in strijd met de goede procesorde is.

43

Partijen kunnen na de memorie van grieven en de memorie van antwoord akten nemen. Snijders/
Klaassen/Meijer 2011, nr. 264. In hoger beroep hebben partijen in beginsel recht op pleidooi. Zie
hierover nader: HR 2 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT7596, NJ 2011, 575 en JBPr 2012, 23,
m.nt. P.M. Vos (Stichting Waarborgfonds Motorverkeer/X); HR 27 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:
BU8513, NJ 2012, 76 en JBPr 2012, 26 (Weef/Banque Artesia Nederland); HR 27 januari 2012, ECLI:
NL:HR:2012:BU7254, NJ 2012, 77 en JBPr 2012, 27 (X/Verster q.q.).
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Memorie van antwoord is genomen op het moment van de
beschikking: jurisprudentie; nieuwe grief

In de volgende zaken was steeds de memorie van antwoord genomen op het
moment van de beslissing op het verzoek en stond de hoofdzaak ofwel voor beraad
partijen ofwel voor dagbepaling pleidooi.44
In de eerste zaak besliste het hof op 29 maart 2011 dat niet uitgesloten was dat bij
toewijzing van het verzoek de uitkomsten van het voorlopig getuigenverhoor nog in
de procedure konden worden ingebracht.45 Hoewel de verweerder in deze zaak wel
had gewezen op het stadium waarin de hoofdzaak verkeerde (hij verwachtte binnen
enkele maanden na maart 2011 arrest, na het nemen van een memorie van antwoord
in maart 2011), de afwezigheid van gevaar voor verlies van bewijs en het risico van
een andersluidende bewijsopdracht in de hoofdzaak, wees het hof het verzoek toe.
Het verzoek was volgens het hof niet in strijd met de goede procesorde, maar een
onderbouwing ontbreekt in het arrest. Het hof laat vooral zwaar wegen dat de
uitkomsten van het voorlopig getuigenverhoor nog konden worden gebruikt in de
procedure, hetgeen wel een reden is voor voldoende belang maar niet in de weg
staat aan strijd met de goede procesorde vanwege efficiëntieredenen.
Ook in de tweede zaak wees het hof het voorlopig getuigenverhoor toe.46 In deze
zaak speelden de bijzondere omstandigheden van het geval duidelijk een rol. In de
hoofdzaak was door het hof geen bewijslevering toegelaten en in cassatie was de
zaak door de Hoge Raad met duidelijke bewoordingen omtrent de (mogelijkheid tot
en de inhoud van de) bewijslevering verwezen. Het risico van een andere bewijsopdracht in de hoofdzaak en het na het voorlopig getuigenverhoor opnieuw moeten
horen van getuigen in de hoofdzaak, bestond daarom in deze zaak niet. Naar mijn
mening had het hof in deze zaak ook moeten meewegen dat gevaar voor verlies van
bewijs bestond (één getuige was op hoge leeftijd).47
In de derde zaak was in eerste aanleg beslist dat een groot deel van de vorderingen –
van de verzoeker als eiser in de hoofdzaak – was verjaard.48 Een maand na het
instellen van hoger beroep in de hoofdzaak diende de verzoeker het verzoek tot het
doen houden van een voorlopig getuigenverhoor in. Het voorlopig getuigenverhoor

44

De behandeling van de hierna te noemen uitspraken is beperkt, omdat een belangenafweging
niet (steeds) heeft plaatsgevonden, onder andere als een verzoek is afgewezen op grond van
onvoldoende belang.

45
46

Hof Amsterdam 29 maart 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ3561.
Hof Amsterdam 12 april 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ4024.

47

De verzoeker achtte het horen van een in Frankrijk wonende getuige spoedeisend, omdat deze
getuige vanaf april 2011 ongeveer een half jaar niet naar Nederland zou kunnen komen (voor het
horen in die periode zou een rogatoire commissie georganiseerd moeten worden). Het hof
besliste op 12 april 2011 op het verzoek; de getuige zou zich dus vóór het voorlopig getuigenverhoor al in Frankrijk bevinden. Ware dit anders geweest, dan zou dit gegeven in het
voordeel van de verzoeker werken.

48
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Hof ’s-Gravenhage 19 april 2007, ECLI:NL:GHSGR:2007:BA4465.
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was van belang voor het verjaringsverweer in de hoofdzaak. Het hof stelde voorop
dat de rechter in de hoofdzaak moest bepalen welke feiten bewezen dienden te
worden en dat de getuigen dan ook in de hoofdzaak moesten worden gehoord. Voor
toewijzing van het verzoek was volgens het hof alleen ruimte als de verzoeker
redenen zou hebben aangevoerd waarom niet met de bewijslevering kon worden
gewacht tot een eventuele bewijsopdracht in de hoofdzaak. Naar mijn mening is het
uitgangspunt van het hof onjuist: de wetgever heeft voorop gesteld dat een
voorlopig getuigenverhoor tijdens een aanhangige hoofdzaak mogelijk is en toewijzing van een voorlopig getuigenverhoor tijdens een aanhangige hoofdzaak is het
uitgangspunt. Het hof wees het verzoek af vanwege de stand van het geding in de
hoofdzaak (waarin partijen inmiddels ieder een memorie hadden genomen) en het
oordeel in eerste aanleg dat de vorderingen grotendeels waren verjaard.49
De onzekerheid of het, vanwege het oordeel in eerdere instantie, überhaupt tot
een bewijsopdracht in hoger beroep zou komen, woog zwaar voor het hof en speelt
ook in de hieronder te bespreken zaak een belangrijke rol.
In de vierde zaak, Udo/Renault,50 oordeelde het hof dat onvoldoende belang bij
het verzoek bestond op grond van vier omstandigheden: (1) de verzoeker kon geen
nieuwe stellingen meer ontwikkelen buiten het kader van de aan zijn grieven ten
grondslag gelegde feiten, (2) ten opzichte van de omstandigheden die de verzoeker
in de memorie van grieven had vermeld en waarvan bewijs was aangeboden, was er
geen nieuwe feitelijke dimensie die zich voor bewijslevering leende, (3) de enkele
onzekerheid over de toelating tot getuigenbewijs in de hoofdzaak leverde in dit
stadium van de hoofdzaak geen gerechtvaardigd belang bij een voorlopig getuigenverhoor op en (4) de feiten waren (deels) onbetwist.51 De Hoge Raad besliste
vervolgens: “Het hof heeft met zijn voormelde oordeel niet alleen tot uitdrukking
gebracht dat Udo onvoldoende duidelijk heeft gemaakt welk belang met een
voorlopig getuigenverhoor is gediend, doch ook dat, gelet op het stadium waarin
het hoofdgeding in hoger beroep verkeert en rekening houdend met de mogelijkheid
dat daarin een concrete bewijsopdracht kan worden gegeven als daartoe grond
bestaat, toewijzing van het verzoek achterwege moet blijven omdat het strijdig is
met een goede procesorde.” In deze zaak speelde mee dat het de vraag was of in de
hoofdzaak getuigenbewijs nodig zou zijn, “waarbij – (mede) in verband met de eisen
van een behoorlijke rechtspleging – in aanmerking zal moeten worden genomen
dat en waarom aan Udo de mogelijkheid van een voorlopig getuigenverhoor is

49

Het hof noemt twee afwijzingsgronden. De grond onvoldoende belang wordt vooral in verband
gebracht met het stadium waarin de hoofdzaak verkeert en de grond strijd met de goede

50

procesorde met de verjaring van de vorderingen.
HR 21 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF3938, NJ 2008, 608 en JBPr 2009, 12 m.nt. E.F. Groot

51

(Udo/Renault).
De laatste twee door het hof genoemde omstandigheden doen voor de goede procesorde niet ter
zake. De derde omstandigheid is een open deur, die in elke zaak geldt: zolang geen bewijsopdracht is gegeven, is onzeker of een bewijsopdracht zal worden gegeven. De enkele onzekerheid
over een bewijsopdracht in de hoofdzaak maakt niet dat een verzoeker onvoldoende belang bij
zijn verzoek heeft. Wat betreft de onbetwiste feiten geldt dat het verzoek niet aan de wettelijke
vereisten voldoet; de feiten dienen betwiste feiten te zijn (zie nr. 173 en 176).
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onthouden (vgl. HR 30 maart 2007, nr. R06/084, NJ 2007, 189).” Met deze laatste zin
bedoelt de Hoge Raad naar mijn mening dat de rechter in de hoofdzaak dient te
motiveren waarom de te bewijzen feiten niet relevant zijn voor de beslissing in de
hoofdzaak; hij mag een aanbod tot het leveren van getuigenbewijs niet afdoen op
vaagheid na de weigering van een voorlopig getuigenverhoor. Immers, de reden voor
afwijzing van het voorlopig getuigenverhoor is onder andere dat maar de vraag is of
de te bewijzen feiten in de hoofdzaak relevant zullen zijn.
In de vijfde zaak was duidelijk dat een maandenlange periode lag tussen de
beslissing op het verzoek en de eventuele bewijsopdracht in de hoofdzaak.52 Toch
oordeelde het hof dat de verzoeker bij de “onderhavige stand van het geding
onvoldoende belang bij zijn verzoek” had vanwege het stadium van de hoofdzaak:
in de gedingstukken waren de relevante feiten voldoende ingekaderd en daarom
moest aan de rechter in de hoofdzaak worden overgelaten of en over welke
onderwerpen getuigenbewijs nodig zou zijn.53 De enkele verwachting van een
bewijsopdracht rechtvaardigt echter niet de beslissing dat de verzoeker onvoldoende belang heeft bij zijn verzoek. Het hof meende bovendien dat het verzoek in strijd
met de goede procesorde was, omdat in de hoofdzaak in beginsel geen nieuwe
grieven konden worden aangedragen,54 de wederpartij erop mocht vertrouwen dat
alle nieuwe feiten of stellingen in de memorie van grieven stonden en de hoofdzaak
onredelijk werd vertraagd en gecompliceerd door een voorlopig getuigenverhoor.
Als de verzoeker feiten wil bewijzen die leiden tot een nieuwe grief en voor het
formuleren van nieuwe grieven geen ruimte meer is in de hoofdzaak, heeft het geen
zin die feiten vast te stellen.55 De verzoeker heeft dan onvoldoende belang bij zijn
52

Hof ’s-Hertogenbosch 22 oktober 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BG2159. Op het moment van de
beslissing op het verzoek stond de hoofdzaak in hoger beroep voor beraad van partijen na
memorie van antwoord in incidenteel appel.

53

De verzoekster wilde haar rechtspositie nader beoordelen en daarom de relevante feiten meer
inkaderen. Het woord ‘inkaderen’ was misschien wat ongelukkig. De verzoekster zal bedoeld
hebben ‘vaststellen welke feiten kunnen worden bewezen’ en niet ‘bepalen welke feiten relevant
zijn’.

54

Blijkbaar ging het hof er van uit dat de feiten die de verzoeker wilde bewijzen noopten tot het
formuleren van een of meer nieuwe grieven.

55

Zie over (de uitzonderingen op) deze regel: H.J. Snijders in zijn noot in NJ 2009, 21 onder HR
20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959, ook m.nt. J.M.M. Maeijer (Willemsen Beheer/NOM); Asser
Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2012/106 e.v. Volgens de Hoge Raad
kan een grief of eisverandering of -vermeerdering na het eerste processtuk toelaatbaar zijn
“indien daarmee aanpassing wordt beoogd aan eerst na dat tijdstip voorgevallen of gebleken
feiten en omstandigheden en de nieuwe grief of de eisverandering of -vermeerdering ertoe strekt
te voorkomen dat het geschil aan de hand van inmiddels achterhaalde of onjuist gebleken
(juridische of feitelijke) gegevens zou moeten worden beslist, of dat – indien dan nog mogelijk –
een nieuwe procedure zou moeten worden aangespannen om het geschil alsnog aan de hand van
de juiste en volledige gegevens te kunnen doen beslissen. Onverkort blijft dan gelden dat
toelating van de nieuwe grief of de eisverandering of -vermeerdering niet in strijd mag komen
met de eisen van een goede procesorde.” HR 19 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8771, NJ 2010, 154,
m.nt. H.J. Snijders (Wertenbroek q.q./Van Vlerken); Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein &
Wesseling-van Gent 4 2012/112.
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verzoek. Vaak zal echter een verdergaande beoordeling van de hoofdzaak nodig zijn
om te kunnen uitmaken of de feiten al dan niet leiden tot een nieuwe grief, maar kan
de omstandigheid dat de feiten mogelijk nopen tot de formulering van een nieuwe
grief wel meewegen bij het oordeel over de goede procesorde. Hoe aannemelijker de
noodzaak van het formuleren van een nieuwe grief (en hoe minder de verzoeker kan
aangeven dat de te bewijzen feiten binnen de grenzen van de grieven vallen), des te
meer gewicht deze factor in de schaal zal leggen. Uit de bovengenoemde uitspraken
blijkt dat het late stadium van de hoofdzaak in combinatie met gerede twijfel over de
vraag of het zin heeft bepaalde feiten te bewijzen al snel leidt tot de conclusie dat het
houden van een voorlopig getuigenverhoor inefficiënt is en dat het formuleren van
een bewijsopdracht en het horen van getuigen aan de bodemrechter moet
worden overgelaten. In de vijfde zaak speelde daarbij ook een rol dat de getuigen
moesten worden gehoord over feiten die zich hadden voorgedaan in 2002 en 2003
en er dus al zoveel tijd was verstreken dat een paar maanden extra er niet toe deden.
De laatste zaak stond voor dagbepaling pleidooi.56 Het hof besliste op 18 november
2008 op het verzoek; het arrest (met zo nodig een bewijsopdracht) werd verwacht in
het voorjaar van 2009. Desalniettemin overwoog het hof dat de getuigen “niet of
nauwelijks eerder zouden worden gehoord in het kader van het onderhavige
voorlopig getuigenverhoor dan in het kader van de (hoofd)zaak”. Aangezien tussen
de beslissing op het verzoek en de bewijsopdracht bijna een half jaar lag, is deze
overweging weinig overtuigend. Wel is de tijdwinst zo gering, dat in combinatie met
de andere omstandigheden in deze zaak – de hoofdzaak was al vier jaar aanhangig,
de getuigen moesten worden gehoord over feiten die bijna 30 jaar geleden hadden
plaatsgevonden en het voorlopig getuigenverhoor betrof slechts één vraagpunt,
zodat in de hoofdzaak de getuigen opnieuw opgeroepen zouden moeten worden
om ook over de andere vraagpunten te verklaren – het verzoek in strijd met de
goede procesorde was, hetgeen het hof uiteindelijk ook terecht besliste.
363

Vroege stadium waarin de hoofdzaak verkeert

Hierboven is steeds het late stadium waarin de hoofdzaak verkeert aan de orde. De
vraag is of ook een vroeg stadium een rol kan spelen. In een uitspraak van de
rechtbank Groningen wordt het vroege stadium van de hoofdzaak aangegrepen om
een voorlopig getuigenverhoor af te wijzen.57 De verzoeker wilde in een vroeg
stadium van de hoofdzaak – op het moment van de beslissing op het verzoek was in
de hoofdzaak nog geen conclusie van antwoord genomen – getuigen doen horen om
proceseconomische redenen en vanwege het met het verstrijken van de tijd vervagen
van de herinnering. De rechtbank wees het verzoek af en stelde daarbij voorop dat de
reden voor het voorlopig getuigenverhoor niet kon zijn te achterhalen tegen wie de
hoofdzaak moest worden begonnen (de hoofdzaak was immers al aanhangig) en dat
niet was gesteld dat bewijs verloren dreigde te gaan. De rechtbank concludeerde

56
57

Hof ’s-Gravenhage 18 november 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BG4972.
Rb. Groningen 18 maart 2009, ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ0705, Prg. 2009, 137. De rechtbank
Groningen oordeelde op 4 oktober 2012, ECLI:NL:RBGRO:2012:BY0820 nogmaals in dezelfde zin.
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daaruit dat de wens van verzoeker om zo spoedig mogelijk feiten in zijn voordeel in
rechte vast te stellen, nog voordat duidelijk is welke feiten door de verweerder worden
betwist, leidt tot ondoelmatige procesvoering en strijd met de goede procesorde
oplevert. Bovendien vond de rechtbank de door verzoeker gekozen route nodeloos
omslachtig, omdat na een “gemankeerd” voorlopig getuigenverhoor in een bodemprocedure opnieuw (dezelfde) getuigen zouden moeten worden gehoord.
Doorslaggevend in de overweging van de rechtbank is de onbekendheid van het
standpunt van de verweerder in de hoofdzaak. De rechter-commissaris moet dan
getuigen horen op grond van enkel het standpunt van de verzoeker en kan daardoor
lastig beoordelen of een vraag ter zake dienend is. Wat hiervan zij, de wetgever heeft
ervoor gekozen een voorlopig getuigenverhoor mogelijk te maken, ook als het
verweer in de hoofdzaak niet bekend is. Zo is een voorlopig getuigenverhoor
voorafgaand aan een hoofdzaak mogelijk en heeft de wetgever aan een tijdens een
hoofdzaak ingediend verzoek niet de restrictie verbonden dat het verweer bekend
moet zijn.58 De uitspraak van de rechtbank Groningen verdient daarom naar mijn
mening geen navolging. Om tegemoet te komen aan de terechte constatering van de
rechtbank dat de voorlopige getuigenverhoren efficiënter verlopen als het verweer
in de hoofdzaak bekend is, kan als praktische oplossing ervoor worden gekozen de
mondelinge behandeling van het verzoek te houden na het nemen van een conclusie
van antwoord.
9.5.3

Doorkruising van het procesbeleid in de hoofdzaak

364

Volgorde van bewijslevering

Het voorlopig getuigenverhoor mag de (volgorde van bewijslevering in de) hoofdzaak niet ontregelen. Partijen moeten het bewijsmiddel van het voorlopig getuigenverhoor op een doelmatige wijze inzetten, hetgeen kan inhouden dat een bepaalde
volgorde van bewijslevering moet worden gevolgd.59 Het niet passen van voorlopig
getuigenbewijs in een expliciet (door de rechter in de hoofdzaak) of impliciet
(voortvloeiend uit de logica) bepaalde volgorde van bewijslevering, is een factor in
de belangenafweging op grond van strijd met de goede procesorde.
Uit een oude uitspraak van de Hoge Raad, die gelet op de uitgangspunten van het
huidige procesrecht naar mijn mening niet aan waarde heeft ingeboet, blijkt dat de
goede procesorde een bepaalde volgorde van bewijslevering kan eisen.60 In dat geval
moest deskundigenbewijs (een deskundige moest de ligging van de grens van een
terrein vaststellen) voorafgaand aan in plaats van tegelijk met getuigenbewijs
worden geleverd.

58

Het rendement van het voorlopig getuigenverhoor kan wel groter worden als in de wet wordt
opgenomen dat de verzoeker de argumenten van de verweerder tegen de vordering in de

59

hoofdzaak in zijn verzoekschrift moet opnemen. Klaassen 2012, p. 81 (zie verder nr. 416)
Lindijer 2006, nr. 250 en 471.

60

HR 9 april 1915, NJ 1915, p. 1217 (Da Costa/Van Lier), zie hierover Lindijer 2006, nr. 2.
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Deskundigenbericht bevolen door de rechter

Een recenter voorbeeld van een verkeerde volgorde van bewijslevering betrof het
geval waarin in de hoofdzaak bij tussenarrest van het hof een deskundigenonderzoek was bevolen, waarna het hof partijen mogelijk zou toelaten tot het leveren van
getuigenbewijs.61 De appellant in hoger beroep wilde dit laatste niet afwachten en
diende een verzoek tot het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor in. Het
hof achtte het doorkruisen van de in de hoofdzaak gekozen strategie (eerst een
deskundigenbericht en daarna zo nodig getuigenverhoren) niet geoorloofd, maar
gaf overigens geen grond voor afwijzing aan. Het argument van de verzoeker dat de
deskundige de onderzoeksvragen pas kon beantwoorden als de feiten vaststonden
en waarvoor getuigen moesten worden gehoord, deed het hof niet tot een voorlopig
getuigenverhoor beslissen: de deskundige baseert zich op eigen, zelfstandig onderzoek, in welk kader hij zichzelf over de feiten kan laten informeren.
366

Bewijsopdracht niet uitvoerbaar bij voorraad

Net als in de hierboven behandelde zaak werd in het volgende geval het voorlopig
getuigenverhoor gebruikt als omweg.62 In de hoofdzaak was een tussenvonnis met
onder andere een bewijsopdracht gewezen door de kantonrechter. Het tussenvonnis
was niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard en door de kantonrechter was bepaald
dat tussentijds hoger beroep kon worden ingesteld. Tegen het tussenvonnis werd
door partij X vervolgens hoger beroep ingesteld. Ruim een maand later werd door de
wederpartij, Y, een verzoek tot het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor
ingediend bij het hof. Het verzoek van Y werd toegewezen, ondanks het verweer van
X, dat het in strijd met het wettelijk stelsel en de goede procesorde is om getuigen bij
het hof te horen ten behoeve van een zaak die dient bij de kantonrechter, maar die
daar door het instellen van hoger beroep tegen een tussenvonnis geschorst is. Het
hof meende dat het verzoek het wettelijk stelsel niet doorkruiste, omdat ook de
kantonrechter de getuigen tijdens het hoger beroep kon horen, bijvoorbeeld door op
grond van art. 32 Rv het tussenvonnis alsnog uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.
Naar mijn mening moet een voorlopig getuigenverhoor in deze situatie in beginsel
worden afgewezen op grond van strijd met de goede procesorde. Als de rechter
gemotiveerd de keuze heeft gemaakt om het tussenvonnis niet uitvoerbaar bij
voorraad te verklaren – en derhalve om geen getuigen te horen voordat op het
hoger beroep van het tussenvonnis is beslist – behoort niet via een omweg alsnog
een getuigenverhoor te worden bevolen, zeker niet door een ander gerecht. Als
de rechter in het geheel niet heeft beslist over een verzochte uitvoerbaarbij-voorraadverklaring, dan kan alsnog uitvoerbaar-bij-voorraadverklaring worden

61

Hof ’s-Hertogenbosch 24 juli 1998, ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2921, NJ 1999, 502. In deze zaak
speelde ook mee dat de verzoeker in eerste aanleg slechts één getuige had doen horen en in het
voorlopige getuigenverhoor maar liefst drieëntwintig getuigen wilde doen horen.

62

Hof ’s-Hertogenbosch 9 september 2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BJ7312.
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bewerkstelligd via art. 32 Rv63 of art. 234 Rv. Als de verzoeker in dat geval kiest voor
een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor in plaats van de eenvoudige weg van
art. 32 Rv, dient het verzoek naar mijn mening wegens strijd met de goede procesorde te worden afgewezen. De grenzen van de keuzevrijheid van een procespartij
zijn bereikt als een procespartij zonder enige reden voor een tijdrovend en kostbaar
middel kiest, terwijl zij ook voor een snel en eenvoudig middel kan kiezen (zie
nr. 373).
9.5.4

Ander onderzoek is nog niet afgerond

367

Ander bewijs is beschikbaar

Als de verzoeker beschikt over bewijs op grond van ander onderzoek, zoals een
enquête, een parlementair onderzoek of een strafrechtelijk onderzoek, dan moet aan
de hand van het voorhanden zijnde bewijsmateriaal worden beoordeeld of (nog)
meer bewijs nodig is om te voldoen aan het doel van het voorlopig getuigenverhoor
(meestal: het inschatten van de proceskansen), zie hierover nr. 346.
368

Ander bewijs is nog niet beschikbaar

Als ander bewijs nog niet voorhanden is, maar al wel een onderzoek loopt ten tijde van
de behandeling van het voorlopig getuigenverhoor, kan het om efficiëntieredenen
zinvol zijn dat onderzoek af te wachten. Daarbij is ten eerste van belang of voldoende
raakvlakken tussen het onderzoek en het voorlopig getuigenverhoor bestaan en ten
tweede of het onderzoek op een redelijke termijn wordt afgesloten.64
Deze beide voorwaarden blijken ook uit de volgende twee uitspraken (zie ook
nr. 121). De rechtbank Utrecht wachtte een enquêteverslag niet af, omdat daarvoor
te weinig raakvlakken tussen het voorlopig getuigenverhoor en de enquête bestonden65 en bovendien onbekend was wanneer het onderzoek zou zijn afgerond en het
verslag beschikbaar zou zijn.66 De rechtbank Amsterdam besliste dat het voorlopig

63

Aanvulling ex art. 32 Rv kan ook plaatsvinden als het dictum de standaardbeslissing ‘wijst af het
meer of anders gevorderde/verzochte’ bevat, maar de rechter tot de conclusie komt dat hij (een
deel van) het gevorderde/verzochte over het hoofd heeft gezien en de afwijzing daarop dan ook
geen betrekking heeft, aldus HR 10 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2465, NJ 2009, 183 (Teeuwe/
Trijber).

64

Als wordt beslist dat het onderzoek moet worden afgewacht en na de afronding van het
onderzoek opnieuw een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor wordt
ingediend, kan het voorhanden zijn van ander bewijs een factor in de belangenafweging bij de
afwijzingsgrond misbruik worden (zie nr. 346).

65

Ook woog mee dat de verzoeker tijdens de enquête geen vragen kon stellen aan de getuigen en
dat de getuigen niet onder ede werden gehoord.

66

Rb. Utrecht 25 november 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BK4457. De rechtbank bepaalde wel dat het
verslag, voorzien van een reactie van partijen, aan haar toegestuurd moest worden als het klaar
was voor de getuigenverhoren.
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getuigenverhoor pas zou aanvangen na neerlegging van het enquêteverslag ter
griffie, omdat de raakvlakken met de enquête van dien aard waren dat het “vanuit
een proceseconomisch oogpunt” noodzakelijk was om met het voorlopig getuigenverhoor te wachten totdat het verslag van de enquête beschikbaar was en bovendien
niet was gebleken dat het enquêteverslag onredelijk lang op zich zou laten
wachten.67 Dit lijkt een sympathieke oplossing, maar herbergt het gevaar dat een
voorlopig getuigenverhoor wordt toegewezen, terwijl later blijkt dat het enquêteverslag voldoende bewijs oplevert van de feiten die de verzoeker wil bewijzen met het
voorlopig getuigenverhoor. Een betere oplossing is dan naar mijn mening het
aanhouden van de mondelinge behandeling totdat het verslag is afgerond. De
rechter kan in dat geval het verzoek afwijzen op grond van misbruik indien hij
meent dat de verzoeker voldoende bewijs tot zijn beschikking heeft.
De rechtbank Amsterdam meende dat de civiele rechter zich in geval van een
lopende strafzaak dient te onthouden van bemoeienis met het feitencomplex; pas
nadat ten aanzien van het betreffende feitencomplex een onherroepelijke uitspraak
is gedaan door de strafrechter kan een voorlopig getuigenverhoor worden toegewezen.68 Naar mijn mening gelden in geval van een lopend strafrechtelijk onderzoek
echter de hierboven genoemde voorwaarden en kan niet op voorhand het houden
van een voorlopig getuigenverhoor ten behoeve van een civiele procedure worden
uitgesloten omdat een strafrechtelijk onderzoek gaande is.
9.5.5
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De complexiteit van de hoofdzaak vergt dat de rechter in de hoofdzaak
bepaalt of en welk bewijs nodig is

De complexiteit van de hoofdzaak kan een rol spelen als de zaak daadwerkelijk zeer
ingewikkeld is, bijvoorbeeld als de zaak feitelijk of juridisch zeer gecompliceerd is of
als veel verschillende partijen betrokken zijn bij de zaak.69 De rechter moet
motiveren waarom deze factor in een concreet geval meeweegt, om te voorkomen
dat de toverformule van een complexe hoofdzaak wordt gebruikt om lastige voorlopige
getuigenverhoren te kunnen afwijzen, terwijl juist in complexe zaken duidelijkheid
over de feiten van belang zal zijn. Tegen de achtergrond van een aanhangige hoofdzaak
(zeker als deze zich in een laat stadium bevindt) zal het echter om efficiëntieredenen al
snel gerechtvaardigd zijn een voorlopig getuigenverhoor af te wijzen als de hoofdzaak
inhoudelijk zeer ingewikkeld is of een omvangrijk feitencomplex kent. Zeker in een
gecompliceerde zaak kost een voorlopig getuigenverhoor veel tijd en geld en deze
kosten moeten in verhouding staan tot het belang van de verzoeker.
67

Rb. Amsterdam 17 september 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ7905, JBPr 2009, 11, m.nt. D.F. de
Lange, JOR 2009, 284, m.nt. M. Brink en RF 2010, 7.

68
69

Rb. Amsterdam 20 december 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BY7038, NJF 2013, 59 en Prg. 2013, 98.
De complexiteit van de hoofdzaak speelde een rol in Hof ’s-Gravenhage 15 april 1999, ECLI:NL:
GHSGR:1999:AC4124, NJ 1999, 704 (over een ontijdige terugtrekking van een financier van
aardappeltermijncontracten) en Hof Amsterdam 16 juli 1992, ECLI:NL:GHAMS:1992:AD1714, NJ
1993, 159.
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Het voorlopig getuigenverhoor betreft slechts een deel van de relevante
feiten

Tijdens een voorlopig getuigenverhoor behoeven niet alle feiten die relevant zijn
voor de beslissing van de hoofdzaak te worden bewezen. Van bepaalde relevante
feiten kan bewijs mogelijk op een andere wijze afdoende worden geleverd, zoals
door schriftelijke stukken. Als echter de verzoeker een voorlopig getuigenverhoor
wenst over één vraagpunt (A) in de hoofdzaak, terwijl in die hoofdzaak ook over
andere vraagpunten (X) moet worden geoordeeld én over die andere vraagpunten X
waarschijnlijk ook getuigenverklaringen moeten worden afgelegd in de hoofdzaak,
kan de factor dat het voorlopig getuigenverhoor slechts een deel van de in de
hoofdzaak relevante feiten betreft een rol spelen in de belangenafweging. Daarbij is
mede van belang of de getuigen die over vraagpunt A in een voorlopig getuigenverhoor een verklaring moeten afleggen, ook kunnen verklaren over vraagpunt(en)
X. Zo ja, dan moeten getuigen twee keer worden opgeroepen, hetgeen dubbel
belastend is voor de rechter, de wederpartij en de getuigen.70
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Groot aantal getuigen

Het willen doen horen van een groot aantal getuigen kan een op zich gerechtvaardigde wens van de verzoeker zijn, bijvoorbeeld als een zaak een omvangrijk
feitencomplex kent en (veel) verschillende personen over verschillende, relevante
feiten kunnen verklaren. Het opvoeren van een groot aantal getuigen is daarom in
het algemeen niet in strijd met de goede procesorde.71
In het arrest Boekhoorn/Cyrte72 besliste de Hoge Raad dat de rechter-commissaris
geen discretionaire bevoegdheid heeft tot begrenzing van het aantal te horen
getuigen. De rechter-commissaris mag het horen van getuigen slechts weigeren als
onder de gegeven omstandigheden de goede procesorde in verband met de bij zijn
beslissing betrokken belangen zulks eist (zie par. 5.9). Naar mijn mening dient uit dit
arrest niet de conclusie te worden getrokken dat de rechter die moet beslissen op
het verzoek tot het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor het grote aantal
getuigen in geen enkel geval mag meewegen in zijn belangenafweging. Het grote
aantal getuigen kan in combinatie met het aanhangig zijn van de hoofdzaak wél
leiden tot afwijzing van het verzoek. Daarnaast zijn factoren als de omvang en de
complexiteit van de hoofdzaak en het risico dat (een deel van de) getuigen in de
hoofdzaak opnieuw moeten worden gehoord relevant. Het grote aantal getuigen
dient enkel gewicht toegekend te worden als de verzoeker – de overige omstandigheden in acht nemende – niet kan aangeven waarom het horen van het grote aantal
getuigen vereist is. Stel, de verzoeker wil dertig getuigen doen horen over de enkele

70
71

Hof ’s-Gravenhage 18 november 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BG4972.
Rb. ’s-Gravenhage 24 mei 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BA6044, RO 2007, 63. In deze zaak tussen

72

VEB en KPNQwest wilde de verzoeker 33 getuigen horen over een omvangrijk feitencomplex.
HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU3922, NJ 2012, 316, m.nt. C.J.M. Klaassen en JBPr 2012,
25, m.nt. G. van Rijssen (Boekhoorn/Cyrte).

324

9.5.5 Overige factoren in de belangenafweging

nr. 372

en niet complexe vraag of de verweerder zijn rechterknipperlicht aanhad bij een
aanrijding tussen de verzoeker en de verweerder, terwijl een maand na de beslissing
op het voorlopig getuigenverhoor een comparitie na antwoord staat geagendeerd. In
een dergelijk geval mag het aantal getuigen meewegen. In een door de kantonrechter in Amsterdam behandelde zaak speelde een rol dat een groot aantal getuigen
(twaalf) was opgegeven waarvan het merendeel (acht) buiten Nederland woonde.73
Het houden van een voorlopig getuigenverhoor werd nodeloos omslachtig en kostbaar geacht door de rechter en in strijd met het rechtens te respecteren belang van
de verweerder op een efficiënt en goed voorbereid geding. Ook het hof Amsterdam
noemde de tijd (6 à 7 volle zittingsdagen vanwege het aantal getuigen en het
aanzienlijke aantal onderwerpen) en de kosten die met een voorlopig getuigenverhoor gemoeid zouden zijn als factor in de belangenafweging.74
372

Traag procederen

Een volgende factor in de belangenafweging is een lang tijdsverloop. Het betreft dan
niet het tijdsverloop van de procedure van het voorlopig getuigenverhoor maar
tijdsverloop daarbuiten.75 Een lang tijdsverloop tussen de gebeurtenissen waarover
de getuigen moeten worden gehoord en het verzoek tot het houden van een
voorlopig getuigenverhoor is een factor van belang als de hoofdzaak aanhangig
is.76 Terecht wees het hof ’s-Gravenhage een voorlopig getuigenverhoor af in een
zaak waarin de feiten waarover de getuigen moesten worden gehoord bijna dertig
jaar geleden hadden plaatsgevonden en de hoofdprocedure in hoger beroep al
twee jaar aanhangig was (het arrest werd in het voorjaar van 2009 verwacht).77
De eventuele, geringe tijdwinst was volgens het hof te verwaarlozen in het licht van
het feit dat de getuigen moesten worden gehoord over gebeurtenissen uit 1980 en
het stadium van de hoofdzaak.

73

Rb. Amsterdam (ktr) 23 juli 2003, ECLI:NL:RBAMS:2003:AQ8886, NJF 2003, 48. Terecht wees de
rechtbank het verzoek af op grond van misbruik wegens onevenredigheid van belangen, omdat
de hoofdzaak nog niet aanhangig was, de verzoeker een onbegrensd feitencomplex wilde
onderzoeken en de feiten bovendien voor een belangrijk deel niet direct relevant waren voor
de hoofdzaak. Als de hoofdzaak wel aanhangig was geweest, had afwijzing op grond van strijd

74

met de goede procesorde meer voor de hand gelegen.
Hof Amsterdam 20 januari 2005, ECLI:NL:GHAMS:2005:AT5992, NJF 2005, 184. Het hof wees af
op grond van misbruik wegens onevenredigheid van belangen, hoewel de hoofdzaak aanhangig
was.

75
76

Van der Wiel 2004, nr. 225.
Vgl. Asser Procesrecht/Asser 3 2013/226. Asser meent dat een lang tijdsverloop een reden moet

77

kunnen zijn voor het passeren van een bewijsaanbod.
Hof ’s-Gravenhage 18 november 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BG4972. Ook een rol speelde de niet
geringe kans dat de getuigen nogmaals in de hoofdzaak moesten worden gehoord, hoewel naar
mijn mening de combinatie van het op handen zijnde arrest in de hoofdzaak en het extreem
lange tijdsverloop reeds voldoende is om strijd met de goede procesorde aan te nemen.
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Ook traag procederen in de hoofdzaak – zonder dat daarvoor een voldoende rechtvaardiging bestaat78 – kan als factor meewegen in de belangenafweging op grond
van de goede procesorde. In een zaak waarin de hoofdzaak in een vergevorderd
stadium was, de hoofdzaak met toestemming van de verzoeker was geplaatst op
de ‘slaaprol’ en de verzoeker had gesteld geen belang meer te hebben bij een snelle
voortgang van de hoofdzaak, wees het hof het verzoek af op grond van strijd met
de goede procesorde.79 Ook in een kwestie over een overeenkomst betreffende een
lemsteraak werd bepaald geen vaart gezet achter de hoofdzaak (een procedure in
kort geding).80 In die hoofdzaak was medio 2009 hoger beroep ingesteld en pas
in december 2010 zou van grieven worden gediend. Het hof lijkt het trage procederen in de hoofdzaak te beschouwen als een van de redenen81 om geen voorlopig
getuigenverhoor toe te staan. Bij traag procederen in de hoofdzaak (of, zoals in casu,
het geheel stilleggen van de hoofdzaak) moet de redenering zijn: als de verzoeker
voortvarend had geprocedeerd in de hoofdzaak, dan had hij in die hoofdzaak al
getuigen kunnen doen horen. Een voorlopig getuigenverhoor behoort geen beloning
te zijn voor onnodig traag procederen in de hoofdzaak.
373

Minder belastend bewijsmiddel

Bij de belangenafweging weegt ook de “vermijdbaarheid, verwijtbaarheid en vergbaarheid” van het gedrag van de handelende partij mee.82 De verzoeker die op een
andere, voor de rechter, de wederpartij en de getuigen veel minder bezwaarlijke en
kostbare wijze de feiten kan bewijzen, kan stuiten op strijd met de goede procesorde.83 Daarbij moet vooral gedacht worden aan schriftelijk bewijs, bijvoorbeeld het
opvragen van schriftelijke stukken bij de wederpartij dan wel een derde of het in de
hoofdzaak trachten de rechter ertoe te bewegen gebruik te maken van art. 22 Rv als
de schriftelijke stukken waarover de verzoeker niet zelf beschikt niet vrijwillig
worden afgegeven. Maar ook het hierboven in nr. 366 genoemde geval om te kiezen
voor een voorlopig getuigenverhoor, terwijl ook om uitvoerbaar-bij-voorraadverklaring van een bewijsopdracht in de hoofdzaak kan worden gevraagd, is een voorbeeld.
78

Er kunnen veel redenen zijn waarom in een hoofdzaak minder snel wordt geprocedeerd dan
mogelijk is. Zo zal in een feitelijk of inhoudelijk ingewikkelde zaak, een zaak met buitenlandse
partijen of een zaak met een groot aantal partijen meer tijd nodig zijn voor het overleggen van
stukken en zullen meer proceshandelingen nodig zijn dan in een eenvoudige zaak tussen twee
Nederlandse partijen. De rechter dient dan ook zeer terughoudend te zijn in de beoordeling van
het procedeertempo van partijen.

79
80

Hof ’s-Gravenhage 28 september 2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:BA0222, IER 2007, 7
Hof ’s-Gravenhage 25 mei 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BM5713.

81

Zie nr. 141. In deze zaak was in de hoofdzaak verstek verleend. Als uitgegaan wordt van
voortvarend procederen zal verstek in de hoofdzaak geen rol spelen bij de beoordeling van een
voorlopig getuigenverhoor; de wederpartij is dan gedwongen snel zijn proceshouding (wel of niet
het verstek zuiveren) kenbaar te maken en tijdens de behandeling van het voorlopig getuigen-

82
83

verhoor zal hierover doorgaans duidelijkheid bestaan.
Van der Wiel 2004, nr. 226.
Als de verzoeker, met (vrijwel) hetzelfde resultaat en op een wijze die voor de rechter, de
wederpartij en de getuigen beduidend minder belastend is, met een ander bewijsmiddel de feiten
kan bewijzen, dient onvoldoende belang te worden aangenomen (zie nr. 257).
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Voorop staat de vrijheid van een (potentiële) procespartij om zijn eigen processtrategie te bepalen en zijn eigen bewijsmiddelen te kiezen. Dit betekent ten eerste dat
het op de weg van de verweerder ligt om aannemelijk te maken dat de verzoeker
met (vrijwel) hetzelfde resultaat voor een minder belastend middel had kunnen
kiezen; de verzoeker hoeft zich niet bij voorbaat te verantwoorden voor zijn keuze
voor een voorlopig getuigenverhoor. Ten tweede vloeit uit dit uitgangspunt voort dat
zelden veel gewicht toekomt aan de factor dat de verzoeker voor een minder
belastend bewijsmiddel had kunnen kiezen. Hoe groter verschil in belasting tussen
het voorlopig getuigenverhoor en het andere bewijsmiddel, hoe minder bijkomende
factoren nodig zijn om een belangenafweging in het voordeel van de verweerder te
doen uitvallen.
374

Processuele houding in de hoofdzaak

Van der Wiel meent dat van partijen “in zekere mate consequent en consistent
gedrag mag worden verwacht”. De processuele houding van de verzoeker in de
hoofdzaak kan daarom van invloed zijn op de vraag of een voorlopig getuigenverhoor moet worden bevolen.84
In de hoofdzaak kan een partij die in eerste aanleg naliet getuigenbewijs te leveren of
slechts in beperkte mate getuigenbewijs leverde in hoger beroep alsnog getuigenbewijs leveren, herhalen of aanvullen.85 Bij de beoordeling van het voorlopig
getuigenverhoor kan een te nonchalante houding echter een factor zijn die bijdraagt
aan afwijzing daarvan; de verzoeker die – zonder plausibele verklaring – in de
hoofdzaak in eerste aanleg geen of in beperkte mate getuigenbewijs heeft willen
leveren en tijdens de hoofdzaak in hoger beroep in een voorlopig getuigenverhoor
wel of een groter aantal getuigen wil doen horen, kan dit tegen zich gebruikt zien.
Deze factor is echter van geen betekenis als na de hoofdzaak in eerste aanleg het
horen van getuigen nodig is gebleken, omdat nieuwe feiten zijn opgekomen of
nieuwe inzichten hebben geleid tot een andere aanpak van de zaak in hoger beroep.
De partij die definitief van het doen horen van getuigen in de hoofdzaak heeft
afgezien, kan niet meer tot het voorbrengen van getuigen worden toegelaten.86 Het
opgeven van het recht op getuigenbewijs in de hoofdzaak, dient als gevolg te hebben
dat niet via de omweg van een voorlopig getuigenverhoor alsnog getuigenbewijs kan
worden verzameld.

84
85

Van der Wiel 2004, nr. 226.
Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2012/215-216.

86

HR 17 december 1948, NJ 1949, 77.
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10.1

Inleiding

375

Nieuwe afwijzingsgrond; overzicht

De afwijzingsgrond “een ander, door de rechter zwaarwichtig geoordeeld, bezwaar”
(hierna: ander zwaarwichtig bezwaar) is door de Hoge Raad in 2002 geïntroduceerd
voor voorlopige bewijsverrichtingen.2 Welke gevallen onder deze afwijzingsgrond –
en niet onder de andere drie afwijzingsgronden – zouden moeten vallen, is echter
duister gebleven. Het introduceren van deze nieuwe grond leidt tot rechtsonzekerheid, omdat een gebrek aan richtlijnen voor de invulling ervan het gevaar op een
verschillende uitleg door verschillende rechters meebrengt.
In dit hoofdstuk worden richtlijnen gegeven voor de invulling van de afwijzingsgrond ‘een ander zwaarwichtig bezwaar’. Daarbij is ten eerste van belang welke
beoordelingsmaatstaf moet worden gehanteerd bij de afwijzingsgrond ander zwaarwichtig bezwaar, namelijk of deze beoordelingsmaatstaf ongeveer even zwaar
moet zijn als bij de afwijzingsgronden misbruik of strijd met de goede procesorde
of dat met de introductie van de afwijzingsgrond ander zwaarwichtig bezwaar een
significante verruiming van de mogelijkheden om een voorlopig getuigenverhoor af
te wijzen is bedoeld. Vervolgens is de vraag welke gevallen onder de afwijzingsgrond
ander zwaarwichtig bezwaar vallen.
10.2

Het gewicht van de afwijzingsgrond ander zwaarwichtig bezwaar

376

Beoordelingsmaatstaf

De eerste vraag is welke beoordelingsmaatstaf moet worden gehanteerd voor
de afwijzingsgrond andere zwaarwichtige bezwaren. Aanvankelijk, in 2004,
meende Huydecoper dat van andere zwaarwichtige bezwaren alleen sprake kan
zijn in geval van een aanmerkelijk overwicht van de bezwaren die zich verzetten

2

HR 13 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE3345, NJ 2004, 18, m.nt. H.J. Snijders en JBPr 2003,
20, m.nt. E.F. Groot (Uiterlinden/Van Zijp).
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tegen toewijzing, boven de belangen van de verzoeker.3 De gedachte achter deze
voorkeur voor een strikte uitleg was dat bij een andere opvatting een gebrek aan
evenwicht zou ontstaan tussen aan de ene kant misbruik van bevoegdheid en strijd
met de goede procesorde en aan de andere kant een ander zwaarwichtig bezwaar:
“terwijl er in de eerste twee gevallen van een nogal klaarblijkelijk overwicht van de
contra-indicaties sprake zou zijn, zou dat anders zijn in het derde geval (het geval
van de andere zwaarwegende bezwaren). Daarbij komt dat de categorieën ‘misbruik
van bevoegdheid’ en ‘strijd met de goede procesorde’ óók als zwaarwegende
bezwaren kunnen worden gekwalificeerd - dus als species van het genus ‘zwaarwegend bezwaar’”.4 Ook Van der Wiel is deze mening toegedaan.5 Hij waarschuwt
ervoor de grond ander zwaarwichtig bezwaar ruim op te vatten en daarmee een
afwijzingsgrond te creëren die (veel) lichter is dan de gronden misbruik en strijd met
de goede procesorde. Hij hanteert voor de gronden misbruik van bevoegdheid, strijd
met de goede procesorde en een ander zwaarwichtig bezwaar het paraplubegrip
‘zwaarwichtige bezwaren’, waarmee hij aangeeft dat de genoemde drie afwijzingsgronden ongeveer even zwaar zijn. Als voorbeeld van een niet zwaarwichtig
bezwaar noemt Van der Wiel de overbelasting van de rechterlijke macht.6
Naar mijn mening wordt door Huydecoper in 2004 en Van der Wiel terecht
aansluiting gezocht bij de andere afwijzingsgronden.7 In het arrest Frog/Floriade8
noemt de Hoge Raad als afwijzingsgronden: misbruik, strijd met de goede
procesorde en een ander, door de rechter zwaarwichtig geoordeeld bezwaar.
Aan de ene kant moet uit het woord ‘ander’ worden afgeleid dat de Hoge Raad
niet heeft bedoeld dat voor de afwijzingsgrond ander zwaarwichtig bezwaar een
veel lichtere beoordelingsmaatstaf geldt dan voor de andere afwijzingsgronden,
in die zin dat een discrepantie ontstaat tussen enerzijds misbruik en strijd met de
goede procesorde en anderzijds een ander zwaarwichtig bezwaar. Uitgangspunt
blijft dat de verzoeker gebruik kan maken van het middel van het voorlopig
getuigenverhoor; zowel de wetgever als de Hoge Raad heeft dit uitgangspunt
steeds gehanteerd en daarvan blijft weinig overeind als een verzoek tot het
houden van een voorlopig getuigenverhoor kan worden afgewezen als de bezwaren tegen toewijzing net iets zwaarder wegen dan het belang van de verzoeker bij
toewijzing van een voorlopig getuigenverhoor. Er moet sprake zijn van aanzienlijke bezwaren tegen toewijzing van het voorlopig getuigenverhoor; de invulling
van de afwijzingsgrond ander zwaarwichtig bezwaar dient derhalve niet te leiden

3

A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR 24 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR4980,
overigens een zaak over een voorlopig deskundigenbericht.

4

Dit inzicht in zijn gedachtegang geeft A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR 30 maart 2007,
ECLI:NL:HR:2007:AZ5448, NJ 2007, 189 (AEGON/D).

5
6

Van der Wiel 2005, p. 69-70.
Van der Wiel 2005, p. 70.

7

Ik laat de afwijzingsgronden onvoldoende belang en misbruik op grond van het doelcriterium
hier buiten beschouwing, omdat voor de beoordeling van die gronden slechts relevant is of het

8

voorlopig getuigenverhoor zinvol is respectievelijk of het binnen de doelomschrijving past.
HR 11 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6809, NJ 2005, 442, m.nt. W.D.H. Asser en JBPr 2005, 21,
m.nt. E.F. Groot (Frog/Floriade).
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tot een (vrijwel) discretionaire beoordeling.9 Aan de andere kant geldt dat naar mijn
mening misbruik meer marginaal wordt getoetst dan strijd met de goede procesorde
(zie nr. 243). Qua zwaarte dient de beoordelingsmaatstaf van een ander zwaarwichtig
bezwaar aan te sluiten op die van strijd met de goede procesorde.
Huydecoper geeft in 2007 aan anders te zijn gaan denken over de reikwijdte van de
afwijzingsgrond ander zwaarwichtig bezwaar; hij kiest dan voor een ruimere
uitleg.10 Hij meent dat de aanzienlijke belasting van een voorlopig getuigenverhoor
voor de betrokkenen rechtvaardigt dat ook zonder duidelijk overwicht van de
bezwaren van de betrokkenen, met die bezwaren rekening wordt gehouden. Hierbij
noemt hij als voorbeeld dat van de verweerder in een laat stadium van de hoofdzaak
niet kan worden verwacht dat hij zich de belasting van een voorlopig getuigenverhoor laat welgevallen. Ook Asser lijkt volgens Huydecoper een ruime uitleg voor te
staan, omdat Asser in zijn noot onder het arrest Frog/Floriade11 schrijft dat de criteria
om het gebruik van voorlopige bewijsmiddelen terug te dringen wel heel ruim
zijn en die formulering onverenigbaar lijkt met een strikte uitleg. Om te voorkomen
dat de rechter de grenzen van de afwijzingsgronden te ruim trekt en een voorlopig
getuigenverhoor te gemakkelijk kan worden geweigerd, is in de voorgaande
hoofdstukken aangegeven hoe de grenzen dienen te worden getrokken, waarbij
steeds is uitgegaan van ‘toewijzing, tenzij’.
377

Afwijzingsgronden van vergelijkbaar kaliber; belangen verschillen

Naar mijn mening heeft de rechter met de verruiming van het aantal afwijzingsgronden in 2002 (zie par. 6.3) meer mogelijkheden gekregen om een verzoek tot
het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor af te wijzen. Vóór 2002
werd slechts afgewezen op grond van misbruik, vooral vanwege onevenredigheid
van belangen. De nadruk lag derhalve op een afweging van de belangen van de
verzoeker en de verweerder, waarbij het misbruikcriterium een onevenredigheid
van die belangen vergde. Met de toevoeging van de afwijzingsgronden strijd met
de goede procesorde en een ander zwaarwichtig bezwaar werd het mogelijk om
andere belangen dan die van de verweerder doorslaggevend te laten zijn. Ofwel, niet
alleen de zwaarwichtige belangen van de verweerder, maar ook andersoortige
belangen kunnen dusdanig zwaar wegen dat moet worden afgezien van het houden
van een voorlopig getuigenverhoor.
Kortom, alle afwijzingsgronden zijn van een “vergelijkbaar ‘kaliber’” (zie nr. 376),12
maar de rechter mag ook aan andere belangen (bezwaren) dan enkel de belangen
9

A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR 21 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF3938, NJ 2008,

10

608 en JBPr 2009, 12, m.nt. E.F. Groot (Udo/Renault).
A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR 30 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ5448, NJ 2007, 189

11

(AEGON/D).
W.D.H. Asser in zijn noot in NJ 2005, 442 onder HR 11 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6809,

12

JBPr 2005, 21, m.nt. E.F. Groot (Frog/Floriade).
A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR 30 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ5448, NJ 2007, 189
(AEGON/D).
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van de wederpartij een dusdanige zwaarte toekennen dat tot afwijzing van het
voorlopig getuigenverhoor moet worden beslist.13 Zo staat bij de afwijzingsgrond
strijd met de goede procesorde de efficiëntie voorop, waarbij niet alleen rekening
wordt gehouden met de (financiële) belasting van een voorlopig getuigenverhoor
voor de wederpartij, maar ook met de belasting van de rechter en de kosten van een
voorlopig getuigenverhoor voor de staat (zoals het salaris van de rechter en de
kosten van zittingszalen). Hierbij is het objectief vast te stellen stadium waarin de
hoofdzaak verkeert een factor die, naarmate de hoofdzaak zich in een verdergaand
stadium verkeert, een steeds prominentere rol inneemt (zie nr. 9.5.2).
378

Disproportionaliteit

Het op waarde schatten van andere belangen dan enkel de belangen van partijen
heeft tot gevolg dat er sprake kan zijn van een zwaarwichtig bezwaar tegen
toewijzing van een getuigenverhoor zonder dat de belangen van de verweerder
aanmerkelijk zwaarder wegen dan die van de verzoeker. Tegenover het belang van
de verzoeker staat immers niet alleen het belang van de verweerder, maar staan ook
andere belangen, zoals een efficiënte procesvoering (bij strijd met de goede procesorde) en de belangen van de te horen getuigen (bij een ander zwaarwichtig bezwaar,
zie hierna). In zijn conclusie voor Udo/Renault14 schrijft Huydecoper: “Disproportionaliteit kan er intussen ook zijn wanneer de belangen die in geding zijn elkaar
(nagenoeg) in evenwicht houden, namelijk: wanneer aan honorering van het
verzoek om voorlopige instructie door de rechter als zwaarwichtig beoordeelde
bezwaren in de weg staan”.
De afwijzingsgrond ander zwaarwichtig bezwaar mag niet worden gebruikt om via
een achterdeur een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor af
te wijzen op grond van een gewone belangenafweging. Als uit de belangenafweging
op grond van misbruik volgt dat geen sprake is van een onevenredigheid van
de belangen van partijen, kan een verzoek niet via de achterdeur van het ander
zwaarwichtig bezwaar worden afgewezen op grond van een (min of meer) gewone
belangenafweging. Kortom, als enkel de belangen van partijen tegen elkaar worden
afgewogen, dan dient naar mijn mening overeind te blijven dat een onevenredigheid
tussen de belangen van partijen moet bestaan. Echter, andere belangen kunnen wel
een zodanig zwaar gewicht in de schaal leggen, dat onevenredigheid ontstaat tussen
het belang van de verzoeker enerzijds en de overige belangen (van de wederpartij,
van een efficiënte procesvoering of van de getuige) anderzijds. In dergelijke
gevallen bieden de afwijzingsgronden strijd met de goede procesorde en een ander
zwaarwichtig bezwaar soelaas.
13

Overigens is bij de verschillende afwijzingsgronden een (volledige) belangenafweging niet
(steeds) nodig. Zo dienen bij de afwijzingsgrond onvoldoende belang twee hypothetische
situaties – die waarin de vordering of het verzoek wordt toegewezen en die waarin de vordering
of het verzoek wordt afgewezen – tegen elkaar te worden afgezet (zie par. 7.3) en is bij misbruik

14

op grond van het doelcriterium geen ruimte voor het afwegen van belangen (zie nr. 304).
A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR 21 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF3938, NJ 2008,
608 en JBPr 2009, 12, m.nt. E.F. Groot (Udo/Renault).
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379

Belang van de getuige

nr. 381

Er is niet veel literatuur en jurisprudentie beschikbaar over de afwijzingsgrond ander
zwaarwichtig bezwaar. Dit zal te maken hebben met het gebrek aan aanknopingspunten voor de invulling van deze afwijzingsgrond en de introductie van de
wel bekende afwijzingsgrond – die naar mijn mening al ruimere grenzen kent dan
misbruik – strijd met de goede procesorde. Deze grond kan naar mijn mening een
nuttige rol vervullen als sprake is van knelpunten ten aanzien van de persoon van de
getuige zelf, die al tijdens de behandeling van het verzoek onder de aandacht worden
gebracht, bijvoorbeeld als het verhoor ten aanzien van een getuige (emotioneel) te
belastend is of als de veiligheid van de getuige gevaar loopt. De complicatie aan de
zijde van de getuige kan op zichzelf van voldoende gewicht zijn om het voorlopig
getuigenverhoor ten aanzien van de betreffende getuige af te wijzen, bijvoorbeeld als
een getuige op medische gronden niet in staat is een verklaring af te leggen. Ook kan
deze complicatie van doorslaggevend belang zijn als de overige in het geding zijnde
belangen elkaar in balans houden, bijvoorbeeld als vrijwel is uitgesloten dat de getuige
vanwege een verschoningsrecht een inhoudelijke verklaring zal afleggen.
380

Gevallen waarin een zwaarwichtig bezwaar kan bestaan

In de volgende – niet limitatief bedoelde – gevallen kan een zwaarwichtig bezwaar
worden aangenomen:
1. een aangekondigd beroep op een verschoningsrecht/geheimhoudingsplicht
(par. 10.3.2),
2. een bewijsovereenkomst (par. 10.3.3),
3. de getuige kan op medische gronden geen getuigenverklaring afleggen (par. 10.3.4),
4. de (emotionele) belasting van de getuige (par. 10.3.5) en
5. de veiligheid van de getuige of anderen loopt gevaar (par. 10.3.6).
10.3.2

Een aangekondigd beroep op een verschoningsrecht/geheimhoudingsplicht

381

Uitgangspunt: beslissing rechter-commissaris

Het is in beginsel niet aan de rechter die het verzoek tot het doen houden van een
voorlopig getuigenverhoor beoordeelt, maar aan de rechter-commissaris, om te
beslissen als een getuige meent een reden te hebben om niet te getuigen of bepaalde
vragen niet te beantwoorden (zie nr. 209-210). Een opgeroepen getuige is verplicht
ter terechtzitting te verschijnen. De getuige zal ter terechtzitting de gronden voor
zijn (gedeeltelijke) weigering om te verklaren moeten aangeven, zodat de rechter
kan toetsen of de getuige terecht weigert te verklaren. In het arrest Van Hulst/Van
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Eeuwijk15 heeft de Hoge Raad uitgemaakt – kort samengevat – dat de getuige zijn
weigeringsgronden schriftelijk kan doen toekomen aan de rechter en de partijen. De
getuige dient vervolgens in beginsel alleen te verschijnen als de belanghebbende
partij zich niet kan verenigen met de weigering van de getuige (zie nr. 209-210).16
Uit het bovenstaande volgt dat het verweer tegen een verzoek tot het houden van
een voorlopig getuigenverhoor, inhoudende dat een getuige een beroep zal doen op
een grond om niet te getuigen of bepaalde vragen niet te beantwoorden en dat
daarom afwijzing van het verzoek moet volgen, in beginsel geen reden voor
afwijzing oplevert. Zo is bijvoorbeeld het enkele feit dat de getuige de moeder is
van een partij en daarom een recht op een relationeel verschoningsrecht toekomt
(art. 165 lid 2 onder a Rv), onvoldoende reden voor de afwijzing van een voorlopig
getuigenverhoor. Ook de getuige die meent dat hij met de beantwoording van aan
hem te stellen vragen de privacy van een derde zal schenden, terwijl de vragen niet
zien op de kern van het bewijs, zal toch moeten verschijnen en tijdens het verhoor
moeten aangeven dat hij weigert op de vragen te antwoorden. Dit uitgangspunt
moet voorop blijven staan. Verweerders kunnen anders te gemakkelijk een voorlopig
getuigenverhoor boycotten als zij willen voorkomen dat een getuige een – doorgaans
bezwarende, anders heeft de verweerder geen of minder bezwaar – verklaring
aflegt. Menig getuige zal de verweerder in zijn verweer steunen, en bijvoorbeeld
een schriftelijke verklaring overleggen met de aankondiging van een beroep op een
verschoningsrecht, omdat weinig mensen het afleggen van een getuigenverklaring
als hun favoriete bezigheid zien. De aankondiging niet of slechts gedeeltelijk een
verklaring af te leggen zou ook voor de getuige een aantrekkelijke manier zijn om
onder het afleggen van een getuigenverklaring uit te komen.
382

Afleggen inhoudelijke verklaring niet waarschijnlijk; reden voor het
niet beantwoorden van vragen

De rechter kan echter het bestaan van een ander zwaarwichtig bezwaar aannemen
als op voorhand waarschijnlijk lijkt dat door een getuige geen inhoudelijke verklaring zal worden afgelegd.17 Of in een concreet geval daadwerkelijk sprake is van een
15

HR 19 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF8273, NJ 2005, 454, m.nt. W.D.H. Asser (Van Hulst/
Van Eeuwijk).

16

Zie voor een voorbeeld van een uitspraak waarin een voorlopig getuigenverhoor was bevolen
waarna door een partij een beroep op een verschoningsrecht door twee getuigen was aangekondigd: Rb. Amsterdam 24 mei 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BA6277, NJF 2007, 353. De rechtbank
besliste dat de getuigen alsnog moesten verschijnen.

17

Vlg. A-G Biegman-Hartogh in haar conclusie voor HR 6 februari 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5533,
NJ 1988, 1, m.nt. W.H. Heemskerk (Slingerland/Gemeente Amsterdam). Zij is van mening dat de
getuige in voorkomende gevallen als belanghebbende moet worden aangemerkt, zodat hij
verweer tegen het verzoek kan voeren, bijvoorbeeld als hij als getuige een beroep kan doen op
een verschoningsrecht zodat zijn verhoor geen zin heeft. Mij lijkt dit prematuur, omdat de rechter
het verzoek gedeeltelijk kan afwijzen, bijvoorbeeld door het verhoor niet ten aanzien van alle in
het verzoekschrift genoemde getuigen te bevelen (zie nr. 183) en omdat partijen bepalen welke
getuigen zij willen doen horen (zie nr. 203). Onder die omstandigheden is het aanmerken van een
mogelijke getuige als belanghebbende belastend voor alle betrokkenen.
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ander zwaarwichtig bezwaar, hangt van de omstandigheden af. Daarbij is met name
de reden waarom de getuige meent geen of slechts een gedeeltelijke verklaring te
hoeven afleggen van belang en de mate van waarschijnlijkheid dat de getuige geen
verklaring zal (hoeven) afleggen. Een beroep op een familiaal verschoningsrecht is
een algemeen verschoningsrecht waarvoor als voorwaarde slechts het bestaan van
een familieband als genoemd in art. 165 lid 2 onder a Rv geldt. Als de getuige een
familielid met een verschoningsrecht is en schriftelijk aankondigt een beroep op zijn
verschoningsrecht te zullen doen, dan zal dat doorgaans een zwaarwichtig bezwaar
opleveren. Lastiger wordt het al als de getuige een beroep op een functioneel
verschoningsrecht doet. In ieder geval moet vaststaan dat aan de getuige een
functioneel verschoningsrecht toekomt (zoals bijvoorbeeld een advocaat, arts, geestelijke of notaris), dat de getuige voornemens is zich te beroepen op zijn verschoningsrecht en dat waarschijnlijk is dat de feiten waarover de verklaring moet worden
afgelegd onder het functioneel verschoningsrecht vallen. In beginsel kan geen ander
zwaarwichtig bezwaar worden aangenomen als de getuige aankondigt bepaalde
vragen niet te hoeven beantwoorden op grond van het nemo tenetur-verschoningsrecht of art. 179 lid 2 Rv. Slechts als op voorhand waarschijnlijk lijkt dat door een
getuige geen enkele vraag hoeft te worden beantwoord, is er reden een ander
zwaarwichtig bezwaar aan te nemen. Daarnaast weegt bij de beoordeling van een
ander zwaarwichtig bezwaar mee of de verzoeker op andere manieren bewijs kan
verkrijgen over de feiten waarover hij de getuige wil doen horen.
Als gevolg van de afwijzing van het voorlopig getuigenverhoor ten aanzien van een
bepaalde getuige zal de betreffende getuige niet worden opgeroepen om te getuigen
en wordt aan de vraag of hij al dan niet dient te verschijnen niet toegekomen. De
rechtvaardiging voor de afwijzing van een voorlopig getuigenverhoor ten aanzien
van de getuige is dat de verzoeker niet de mogelijkheid verliest om de betreffende
getuige te doen horen. Als de verzoeker in de hoofdzaak getuigenbewijs mag
leveren, dan kan hij de betreffende getuige oproepen en geldt de regel van het
arrest Van Hulst/Van Eeuwijk.
Een verzoek om MIVD-medewerkers als getuigen te doen horen, werd afgewezen
door de rechtbank ’s-Gravenhage.18 De getuigen zouden geen inhoudelijke verklaring afleggen, omdat er een geheimhoudingsplicht gold waarvoor niet de door twee
ministers vereiste ontheffing zou worden verleend. Daarbij was het voor de werkwijze van de MIVD van essentieel belang dat de namen van hun medewerkers niet
bekend werden, terwijl bij aanvang van ieder verhoor persoonsgegevens moeten
worden verstrekt. In casu speelde ook een rol in de belangenafweging dat
de verzoeker effectieve andere mogelijkheden had (de klachtenprocedure bij de
Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten).

18

Rb. ’s-Gravenhage 29 juli 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BM1553.
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Toewijzing van het verzoek

Als de rechter in een aangekondigd beroep op een grond om niet te getuigen of
bepaalde vragen niet te beantwoorden geen reden ziet om het verzoek tot het
houden van een voorlopig getuigenverhoor af te wijzen ten aanzien van een getuige,
dan laat de toewijzing van het verzoek door de rechter uiteraard onverlet dat de
betreffende getuige tijdens het getuigenverhoor (met succes) een beroep kan doen
op zijn verschoningsrecht (zie hierover nr. 209-210).
10.3.3

Bewijsovereenkomst

384

De verklaring van een bepaalde getuige is als bewijsmiddel uitgesloten
door partijen

De Hoge Raad heeft in het arrest M/Lubbers19 aangegeven dat het partijen vrij staat
getuigenverklaringen als bewijsmiddel tussen hen uit te sluiten. Partijen kunnen
overeenkomen dat de verklaring van getuige X als bewijsmiddel in een (eventueel)
geding tussen hen is uitgesloten. Voorwaarde is wel dat de feiten waaraan het recht
gevolgen verbindt, ter vrije bepaling van partijen staan. Als getuige X ondanks de
bewijsovereenkomst later toch als getuige wordt opgeroepen en een partij beroept
zich op de uitsluiting van de verklaring van getuige X, zal de rechter niet overgaan
tot het verhoor van getuige X. Als partijen een bewijsovereenkomst hebben gesloten
waaruit klip en klaar blijkt dat de verklaring van getuige X niet kan worden gebruikt
in de hoofdzaak, dan heeft de verzoeker onvoldoende belang bij zijn verzoek ten
aanzien van getuige X. Als de bewijsovereenkomst minder duidelijk is, kan deze een
reden voor een ander zwaarwichtig bezwaar opleveren.
10.3.4

De getuige kan op medische gronden geen getuigenverklaring afleggen

385

Aantoonbaar medisch onmogelijk

In een arbeidszaak was door de verweerster (werkneemster) aangekondigd dat zij
niet als getuige kon worden gehoord, omdat zij zich had ziek gemeld en onder
behandeling was van een psychiater, een fysiotherapeute en een maatschappelijk
werker.20 Volgens de rechtbank was door verweerster onvoldoende onderbouwd
dat zij niet in staat was een getuigenverklaring af te leggen en dat zij onvoldoende
tijd had zich op het verhoor voor te bereiden met behulp van haar zorgverleners. Het
voorlopig getuigenverhoor werd daarom toegewezen met de overweging dat als de
getuige op medische gronden niet in staat is te getuigen, zij dit moet aanvoeren bij
het verhoor.

19

HR 10 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG9470, NJ 2010, 471, m.nt. C.J.M. Klaassen (M/Lubbers).

20

Rb. ’s-Hertogenbosch 1 december 2008, ECLI:NL:RBSHE:2008:BG5949.
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Als de wederpartij kan aantonen (bijvoorbeeld door het overleggen van een onderbouwde verklaring van een arts of psycholoog) dat de getuige op medische gronden
niet in staat is een getuigenverklaring af te leggen, kan dit een ander zwaarwichtig
bezwaar opleveren. Zeker als de lichamelijke of geestelijke beperking van tijdelijke
aard is, lijkt mij dit een zwaarwegende factor om het voorlopig getuigenverhoor ten
aanzien van de betreffende getuige niet te bevelen. Bij blijvende beperkingen kan
gezocht worden naar eventuele andere oplossingen, zoals het horen van de getuige
op de plaats waar hij verblijft (art. 189 jo. 175 Rv) of het horen van een getuige achter
gesloten deuren of met toelating van bepaalde personen (art. 27 Rv).
386

Gevaar voor verlies van bewijs

Zelfs in geval van gevaar voor verlies van bewijs kan aanleiding bestaan het verhoor
van een getuige te weigeren. Een verzoek tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor behoort in beginsel te worden toegewezen als gevaar voor verlies
bestaat. Als de getuige bijvoorbeeld in een terminaal stadium van een ziekte verkeert
en vaststaat dat hij binnen afzienbare tijd zal overlijden, is er juist alle reden voor het
snel horen van de getuige. Indien echter een betrouwbare medische verklaring
wordt overgelegd, waaruit blijkt dat de getuige op geen enkele wijze meer in staat
is een getuigenverklaring af te leggen, dient het verzoek ten aanzien van die getuige
te worden afgewezen.
10.3.5

De (emotionele) belasting van de getuige

387

Uitgangspunt: belasting van de getuige is geen zwaarwichtig bezwaar

Het afleggen van een getuigenverklaring vormt voor veel mensen een belasting.
Enkel ongemak voor een te horen getuige is geen reden voor de afwijzing van een
voorlopig getuigenverhoor.21 Onder omstandigheden kan het afleggen van een
verklaring echter een onredelijke belasting betekenen voor een getuige. Hierbij
moet vooral gedacht worden aan emotionele belasting, zoals bijvoorbeeld bij de
getuige die moet verklaren over seksueel misbruik. In dergelijke gevallen kan
de rechter het voorlopig getuigenverhoor ten aanzien van de betreffende getuige
afwijzen. Met name in de in nr. 377 door Huydecoper genoemde gevallen waarin de
belangen die in geding zijn elkaar vrijwel in evenwicht houden, kan de belasting van
de getuige de doorslag geven (uiteraard enkel ten aanzien van het verhoor van die
getuige).

21

Het Hof ’s-Hertogenbosch oordeelde zwaarwichtige bezwaren aanwezig, onder andere vanwege
de grote belasting van betrokkenen (getuigen, partijen en de rechter) terwijl in de hoofdzaak
pleidooi was gevraagd. Deze factor speelt een rol bij de goede procesorde: de belasting in het
algemeen wordt afgezet tegen het late stadium van de procedure. Bij zwaarwichtige bezwaren
dient de belasting van een specifieke getuige te worden betrokken. Zie Hof ’s-Hertogenbosch
5 september 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BB3962.
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In een zaak tussen een arts en het ziekenhuis waarin hij werkzaam was, werd door
de rechtbank erkend dat de aangevoerde belasting van de getuige een factor is die
meegewogen moet worden in een belangenafweging.22 De belasting van de getuige
leidde uiteindelijk niet tot de afwijzing van het voorlopig getuigenverhoor.
De verzoeker was een arts die geen toegang meer had tot zijn ziekenhuis op grond
van de conclusie van een onderzoekscommissie dat sprake was geweest van
seksuele intimidatie door de arts jegens de getuige. Deze conclusie was getrokken
op basis van anonieme verklaringen, afgelegd in een procedure waarover de arts
geen informatie kon krijgen. Het belang van de arts om zelfstandig de gevolgde
procedure en (de onderbouwing van) het oordeel van de onderzoekscommissie te
kunnen beoordelen moest, vooral ook in het licht van de zeer zware sanctie die was
opgelegd aan de arts, zwaarder wegen dan de belasting van de getuige. Volgens de
rechtbank kon in deze zaak het belang van vertrouwelijkheid ook gewaarborgd
worden door het houden van het verhoor achter gesloten deuren.
388

Gevaar voor verlies van bewijs

Ook bij deze factor kan in geval van gevaar voor verlies van bewijs reden bestaan
voor afwijzing. Als een getuige bijvoorbeeld in een (bijna) terminaal stadium van een
ziekte verkeert maar medisch gezien nog in staat is een getuigenverklaring af te
leggen, kan het afleggen van een verklaring onder de gegeven omstandigheden
zozeer belastend zijn, dat het belang van de getuige zwaarder weegt dan de
waarheidsvinding. Hierbij kunnen ook overige omstandigheden een rol spelen,
zoals: kunnen andere getuigen een verklaring afleggen over dezelfde feiten, is de
verklaring van doorslaggevend belang en hoe groot is het belang van de zaak.
10.3.6

Gevaar voor de veiligheid van de getuige zelf of anderen

389

Reëel fysiek gevaar

Als de getuige zelf of anderen reëel fysiek gevaar lopen als de getuige een inhoudelijke getuigenverklaring aflegt en praktische maatregelen, zoals het horen van een
getuige achter gesloten deuren, niet afdoende zijn om dat gevaar af te wenden, dan
kan dit gevaar reden zijn om het verzoek tot het houden van een voorlopig
getuigenverhoor ten aanzien van de betreffende getuige af te wijzen.23
De rechter dient steeds eerst te beoordelen of het gevaar waarin de getuige of een
ander komt te verkeren als de getuige een inhoudelijke verklaring aflegt ook een
reëel gevaar is. In een zaak waarin de getuige weigerde een inhoudelijke verklaring
af te leggen, omdat hij meende dat hij zichzelf en zijn gezin in gevaar zou brengen als
hij zou vertellen van welke collega hij een wapen had gekocht, achtte het hof dit

22
23

Rb. Haarlem 15 april 2010, ECLI:NL:RBHAA:2010:BM1715, NJF 2010, 327.
Vlg. A-G Biegman-Hartogh in haar conclusie voor HR 6 februari 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5533,
NJ 1988, 1, m.nt. W.H. Heemskerk (Slingerland/Gemeente Amsterdam).
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gevaar niet reëel en besliste tot gijzeling.24 In een andere zaak bleek echter uit een
eerder door een opperwachtmeester van de rijkspolitie afgelegde getuigenverklaring
dat de bij de getuigen levende angst voor represailles gerechtvaardigd was.25 In
ieder geval moet de getuige fysiek gevaar lopen. Andersoortige gevaren, bijvoorbeeld
het gevaar een baan te verliezen of een vriend te verraden, wegen in beginsel niet
zwaar genoeg in verhouding tot het belang van de waarheidsvinding.
390

Anonieme getuige

Het doen horen van getuigen waarvan de identiteit niet bekend is (anonieme
getuigen), dient volgens verschillende schrijvers in beginsel mogelijk te zijn in een
voorlopig getuigenverhoor. Hoewel het volgens de letter van de wet niet mogelijk is
om een getuige anoniem te doen horen, omdat anonieme getuigenverklaringen niet
voldoen aan de formaliteiten in de wet,26 zou hiervan volgens deze schrijvers in
geval van reëel gevaar voor de getuige moeten worden afgeweken.27 De rechter
dient de identiteit van de anonieme getuige wel te kennen en de wederpartij van de
partij die de getuige oproept, dient de gelegenheid te krijgen de anonieme getuige zo
effectief mogelijk te ondervragen, bijvoorbeeld door het stellen van schriftelijke
vragen na inzage in de afgelegde verklaringen of door de getuige achter een scherm
te plaatsen of te vermommen.28 Door de lagere rechter worden getuigen wel
anoniem gehoord, waarbij als rechtvaardiging wordt gegeven dat bewijs met alle
middelen mag worden geleverd en dus ook met anonieme getuigenverklaringen (die
dan niet als getuigenverklaringen in de zin van de wet mogen worden aangemerkt).29 In de laatste hierboven genoemde zaak bij de rechtbank Rotterdam was
een voorlopig getuigenverhoor toegewezen en was door de verweerster, die de
24

Hof Amsterdam 24 maart 2005, ECLI:NL:GHAMS:2005:AT7501, NJF 2005, 208.

25
26

Rb. Rotterdam 24 februari 1988, ECLI:NL:RBROT:1988:AD0209, NJ 1988, 904.
Zoals bijvoorbeeld art. 170 Rv (de namen en woonplaatsen van de getuigen moeten door de
belanghebbende partij worden doorgegeven aan de griffier en de wederpartij), art. 177 lid 1 Rv
(de rechter vraagt voorafgaande aan het verhoor aan de getuigen onder andere hun naam,
voornamen, leeftijd, beroep en woonplaats) en art. 179 Rv (partijen en hun raadslieden moeten
vragen kunnen stellen aan de getuigen). Aangezien het Nederlandse civiele recht de anonieme
getuige niet kent, is bij de implementatie van de handhavingsrichtlijn (Richtlijn nr. 2004/48/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van
intellectuele-eigendomsrechten) artikel 7 lid 5, inhoudende dat de lidstaten maatregelen kunnen
treffen om de identiteit van getuigen te beschermen, niet overgenomen. Kamerstukken II 200506, 30 392, nr. 3, p. 12 (MvT).

27

Thoe Schwartzenberg 1992, p. 404; Hanssen 1996, p. 26; Rutgers (Burgerlijke Rechtsvordering),
art. 170, aant. 2.

28
29

Thoe Schwartzenberg 1992, p. 406; Hanssen 1996, p. 27.
Hof ’s-Gravenhage 3 september 1991, ECLI:NL:GHSGR:1991:AB8501, NJ 1992, 330; Rb. Rotterdam
24 februari 1988, ECLI:NL:RBROT:1988:AD0209, NJ 1988, 904; Rb. Zutphen 29 april 2010, ECLI:NL:
RBZUT:2010:BM3151. Zie ook Hanssen 1996, p. 25. In HR 27 oktober 1989, ECLI:NL:HR:1989:
AD0929, NJ 1990, 109 (Emmerik Rolluikenfabriek/Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalnijverheid)
besliste de Hoge Raad dat een rapport waarin anonieme, onbeëdigde en buiten tegenwoordigheid
van de wederpartij afgelegde verklaringen waren opgenomen, als bewijs mocht worden gebruikt.
Het rapport betrof schriftelijk bewijs, waaraan in beginsel vrije bewijskracht moest worden
toegekend.
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bedreigde getuigen wilde doen horen, aan de rechter-commissaris gevraagd de
getuigen anoniem te horen.30 De rechter-commissaris ging in deze zaak over tot
het anoniem horen van de getuigen31 vanwege een reële angst voor represailles van
de getuigen en merkte op dat het aan de rechter in de hoofdzaak was om zich uit te
laten over de bewijskracht van de getuigenverklaringen.

30

Rb. Rotterdam 24 februari 1988, ECLI:NL:RBROT:1988:AD0209, NJ 1988, 904.

31

Om tegemoet te komen aan de belangen van partijen zou de rechter-commissaris tijdens het
verhoor de elders in het gerechtsgebouw verblijvende raadslieden van partijen in de gelegenheid
stellen om, na inzage van de afgelegde verklaringen, aanvullende schriftelijke vragen te stellen.
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11.1

Inleiding

391

Overzicht; procedure

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag beantwoord. Een eindoordeel wordt
gegeven over de vraag hoe het huidige systeem van het voorlopig getuigenverhoor
wordt dan wel moet worden gebruikt, opdat het middel ingezet kan worden ten
behoeve van de waarheidsvinding en op een efficiënte wijze kan worden aangewend. Een belangrijk onderdeel van het systeem van het voorlopig getuigenverhoor
is de procedure die geldt voor het verzoek tot het bevelen van een voorlopig
getuigenverhoor en het eigenlijke horen van de getuigen. Het vooral beschrijvende
karakter van de hoofdstukken over de procedure en de veelheid aan onderwerpen
en onduidelijkheden die met de procedure samenhangen, maken algemene, concluderende opmerkingen minder zinvol. Volstaan wordt met de opmerking dat de
procedure een korte, eenvoudige verzoekschriftprocedure met één schriftelijke
ronde en een zitting betreft. Na een daarop volgende toewijzende beslissing volgen
de getuigenverhoren. Deze procedure levert – mits gedetailleerde, complete en
toegankelijke informatie over die procedure voorhanden is (zie hoofdstuk 4 en 5)
– daarom geen belemmering op bij de toegang tot het voorlopig getuigenverhoor,
uitgaande van de geldende voorwaarde dat een rechter moet oordelen over het
houden van een voorlopig getuigenverhoor en de getuigen moet horen. Het volgende hoofdstuk bevat een samenvatting van de verschillende procedureregels, waarbij
steeds wordt verwezen naar de betreffende paragraaf in het boek.
11.2

Het uitgangspunt

392

Het uitgangspunt bij de beoordeling van een voorlopig getuigenverhoor
blijft overeind: in beginsel toewijzen

Na het uitgebreid behandelen van alle vereisten in hoofdstuk 4 en 5 en de afwijzingsgronden in hoofdstuk 7 tot en met 10 zou de indruk kunnen ontstaan dat het
grootste deel van de verzoeken tot het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor kan en moet worden afgewezen. Het tegendeel is waar. Voorop staat, en op
vele plaatsen in dit boek is daarop ook gewezen, dat een aan de vereisten van
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hoofdstuk 4 en 5 voldoend verzoek in beginsel moet worden toegewezen. Het
behandelen van legio redenen die tot afwijzing kunnen leiden en van talrijke
factoren die een rol kunnen spelen in een belangenafweging impliceert niet dat
de rechter veel ruimte heeft om een verzoek tot het bevelen van een voorlopig
getuigenverhoor af te wijzen. Dit boek dient dan ook niet te worden gebruikt als
inspiratiebron voor het vinden van munitie om een afwijzing geloofwaardig te
motiveren. Naar mijn mening heeft de rechter na het uitbreiden van de afwijzingsgronden in onder andere het arrest Frog/Floriade (zie par. 6.3) zeker meer ruimte om
een verzoek af te wijzen, maar met name in het specifieke geval van een tijdens de
aanhangige hoofdzaak verzocht voorlopig getuigenverhoor.
11.3

Waarom dient de ruimte voor afwijzing beperkt te blijven?

393

(Dringende) informatiebehoefte

Uit de historie kan de les worden geleerd dat het voorlopig getuigenverhoor voorziet
in een dringende behoefte van de rechtspraktijk om voorafgaand aan de bewijsopdracht in de hoofdzaak feiten te kunnen achterhalen. Vanaf 1886 zijn de mogelijkheden van het voorlopig getuigenverhoor steeds uitgebreid in reactie op de wensen
van de praktijk en ten behoeve van de waarheidsvinding en de efficiëntie. Ook in de
ons omringende landen Duitsland, Engeland en Frankrijk blijkt van een trend om
steeds meer ruimte te bieden aan mogelijkheden om de feiten in een vroeg stadium
van het geschil vast te stellen, met inachtneming van het uitgangspunt van een
doelmatig gebruik van deze mogelijkheden.
Aan het begin van de 21e eeuw besloot de Hoge Raad echter om de afwijzingsgronden uit te breiden en de lagere rechter ruimere mogelijkheden te geven om een
voorlopig getuigenverhoor af te wijzen. Deze inperking is zeker niet ingegeven door
een plotsklaps verminderde informatiebehoefte bij (potentiële) procespartijen. Juist
het tegendeel kan worden opgemaakt uit de vlucht die het voorlopig getuigenverhoor heeft genomen aan het einde van de 20e eeuw, toen de mogelijkheden van het
voorlopig getuigenverhoor na de laatste belangrijke wijzigingen in 1951 en 1988
door (potentiële) procespartijen ten volle konden worden benut. Het verzamelen
van informatie ten behoeve van een procedure, dus ook het horen van getuigen in
een voorlopig getuigenverhoor, is in de meeste zaken een gerechtvaardigde bezigheid; het gros van de verzoekers wenst niet meer informatie te verzamelen dan
nodig om duidelijkheid te verkrijgen over de feiten die van belang zijn voor een
eventueel te beginnen procedure. Het voorlopig getuigenverhoor wordt daarom ten
onrechte vaak in een adem met fishing expeditions genoemd of gelinkt aan de
Amerikaanse discovery-toestanden, met het gevaar dat ook het voorlopig getuigenverhoor zelf een verdacht middel wordt. Het voorlopig getuigenverhoor wordt
doorgaans echter om de juiste redenen verzocht en de rechter heeft voldoende
mogelijkheden om uitwassen tegen te gaan.
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Waarheidsvinding

Naast de – in gevallen van bewijsnood ook dringende – behoefte aan informatie,
wordt terecht grote waarde gehecht aan het beginsel van waarheidsvinding. Het
nemen van beslissingen op grond van de volledige en werkelijke feiten in civiele
procedures wordt breed gedragen in onze moderne en ontwikkelde samenleving en
is cruciaal voor de geloofwaardigheid van de rechterlijke macht en de rechtsstaat. Bij
waarheidsvinding hebben beide (potentiële) procespartijen evenveel belang. Het
voorlopig getuigenverhoor moet nog meer worden beschouwd als een middel om
informatie te verzamelen en als een middel waarbij de belangen van beide partijen
gelijkelijk zijn betrokken. Terecht bestaat daarom vanaf de beschikking Enka/Dupont
in 1985 de verplichting om de wederpartij op te roepen om te worden gehoord en
moet de rechter bij het stellen van vragen aan getuigen actief op zoek naar de
waarheid zonder al te bang te hoeven zijn dat feiten boven water komen die niet in
het voordeel van de verzoeker zijn. De positie van partijen dient naar mijn mening
nog meer te worden gelijkgetrokken met het afschaffen van het appelverbod; de
verweerder heeft net zoveel belang bij beroep tegen een toewijzing als de verzoeker
bij beroep tegen een afwijzing.
395

Efficiëntie

Ten slotte vergt de efficiëntie dat feiten in een vroeg stadium boven tafel komen. Als
partijen snel na het ontstaan van een geschil een volledig overzicht van de relevante
feiten hebben, kunnen zij een goede inschatting maken of zij een sterke of zwakke
zaak hebben. Dat vergroot de schikkingskansen en versnelt een (later) aanhangig
gemaakte procedure.
396

Beperkte ruimte voor afwijzing vanwege informatiebehoefte,
waarheidsvinding en efficiëntie

De behoefte aan informatie bij (potentiële) procespartijen en het uitgangspunt om in
een vroeg stadium van een geschil de waarheid boven tafel te krijgen, zijn redenen
voor het ruimhartig toelaten van het voorlopig getuigenverhoor. Het afwijzen van
het voorlopig getuigenverhoor betekent immers dat getuigen niet in een vroeg
stadium kunnen worden gehoord, terwijl in veel zaken getuigenbewijs doorslaggevend is. De (potentiële) procespartij rest dan, bij een gebrek aan duidelijkheid over
de feiten, niets anders dan (door)procederen in de hoofdzaak. Kortom, de belangrijke
uitgangspunten van waarheidsvinding en efficiëntie leiden tot de conclusie dat een
verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor in beginsel moet worden
toegewezen.
Een voorbeeld waaruit goed blijkt van de combinatie van informatiebehoefte,
waarheidsvinding en efficiëntie betreft het verzoek tot het doen houden van een
voorlopig getuigenverhoor met het oog op een ontbindingsprocedure. Naar mijn
mening moeten dergelijke verzoeken in beginsel worden toegewezen, ook al is de
ontbindingsprocedure een spoedprocedure. Stel, een werkgever vermoedt dat zijn
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werknemer een tot de bedrijfsvoorraad behorende dure televisie heeft gestolen en
thuis heeft neergezet. De werkgever kan zijn vermoeden enkel bewijzen door het
horen van getuigen (de werknemer zelf, zijn vriendin, de buren). Door de crisis
dreigt een faillissement van de werkgever als de kantonrechter hem veroordeelt tot
het betalen van een hoge vergoeding aan de werknemer. Zoals bekend weigeren
kantonrechters een bewijsaanbod in de ontbindingszaak meestal en behoren hoger
beroep en cassatieberoep niet tot de mogelijkheden. Het is erop of eronder voor de
werkgever; bij deze in bewijsnood verkerende werkgever bestaat een dringende
behoefte aan getuigenbewijs, zal de waarheid niet aan het licht komen zonder het
horen van getuigen en is de kans op een schikking of een vlotte afhandeling van de
ontbindingszaak na het afleggen van getuigenverklaringen groot, omdat de beslissing in de hoofdzaak grotendeels afhangt van hetgeen de getuigen hebben verklaard.
11.4

Richtlijnen voor het gebruik van de afwijzingsgronden

397

Globale afbakening afwijzingsgronden; richtlijnen

In dit hoofdstuk worden richtsnoeren gegeven voor een globale afbakening van de
afwijzingsgronden. Daarbij wordt ook een antwoord gegeven op de vraag of de
waarheidsvinding en/of de efficiëntie leidend is bij toepassing van een bepaalde
grond. In hoofdstuk 12 wordt per afwijzingsgrond samengevat en meer in detail
aangegeven hoe de desbetreffende grond in een concreet geval moet worden
toegepast.
398

Het doel van het voorlopig getuigenverhoor: bewaring of verzameling
van bewijs

Bij de beoordeling van de ruimte voor afwijzing van een voorlopig getuigenverhoor
is ten eerste het doel van het voorlopig getuigenverhoor van belang.
Als het voorlopig getuigenverhoor wordt gevraagd ter bewaring van bewijs, omdat de
persoon van de getuige dreigt weg te vallen voordat in de hoofdzaak het moment
van bewijslevering is aangebroken, bestaat vrijwel geen ruimte voor afwijzing. Voor
het aflopen van de verschillende afwijzingsgronden (behoudens de afwijzingsgrond
zwaarwichtig bezwaar) is dan geen plaats. De rechter dient enkel te beoordelen of
gevaar voor verlies van bewijs bestaat en, zo ja, dan moet hij het voorlopig
getuigenverhoor ten aanzien van de betreffende getuige toewijzen, tenzij de verklaring van de getuige met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet op enigerlei wijze en op enig moment zal kunnen bijdragen aan de beslissing in de hoofdzaak
dan wel een zwaarwichtig bezwaar bestaat omdat de getuige op medische gronden
niet (meer) in staat is een verklaring af te leggen. Het belang van de waarheidsvinding speelt hier een doorslaggevende rol. Immers, valt de persoon van de getuige
inderdaad weg of is hij om andere redenen blijvend niet meer in staat een verklaring
af te leggen, dan is het horen van de getuige blijvend onmogelijk en kan de
verklaring van de getuige niet worden gebruikt om de relevante feiten in de
hoofdzaak te bewijzen.
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Als het voorlopig getuigenverhoor wordt gevraagd ter verzameling van bewijs dan
gelden de vier afwijzingsgronden onvoldoende belang, misbruik van bevoegdheid,
strijd met de goede procesorde en een ander zwaarwichtig bezwaar.
399

Toetsing aan een bepaald criterium of een belangenafweging

Afhankelijk van de afwijzingsgrond wordt aan een bepaald criterium getoetst
danwel is de uitkomst gebaseerd op een afweging van belangen. Bij onvoldoende
belang en misbruik op grond van het benadelings- en doelcriterium wordt getoetst
aan de hand van een heldere maatstaf; de rechter hoeft de zaak enkel langs de
geformuleerde meetlat van zin, benadeling of doel (zie hieronder) te leggen om een
oordeel te kunnen geven. Bij de toepassing van de gronden misbruik op grond van
het onevenredigheidscriterium en strijd met de goede procesorde dient de rechter
een belangenafweging te maken.
400

Toetsing aan een bepaald criterium

Bij de toetsing van de afwijzingsgrond onvoldoende belang is de maatstaf: een
verzoeker heeft voldoende belang als een vergelijking van de hypothetische situaties
bij toe- en afwijzing een voldoende verschil oplevert (lees: als de getuigenverklaringen kunnen worden gebruikt ten nutte van de beslissing van de vordering in de
hoofdzaak). De rechter maakt dus geen belangenafweging, maar baseert zijn oordeel
op een inschatting en vergelijking van twee hypothetische situaties.
Bij de toetsing van de afwijzingsgrond misbruik op grond van het benadelingscriterium is de maatstaf: een verzoeker maakt misbruik door benadeling als hij een
voorlopig getuigenverhoor wenst met als enige doel de verweerder te schaden. Een
enkele apert boosaardige verzoeker kan met een beroep op deze grond buiten de
deur worden gehouden.
Bij de toetsing van de afwijzingsgrond misbruik op grond van het doelcriterium is de
maatstaf: een verzoeker maakt misbruik vanwege strijd met het doel van het
voorlopig getuigenverhoor als hij ongeoorloofde doelen nastreeft en evident is dat
deze ongeoorloofde doelen de verzoeker hebben bewogen tot het verzoeken van het
voorlopig getuigenverhoor.
Bij een juiste toepassing van de maatstaf gaat afwijzing van het voorlopig getuigenverhoor in de hierboven genoemde gevallen niet ten koste van de waarheidsvinding. Immers, in die gevallen is waarheidsvinding niet nodig (onvoldoende
belang) of niet gerechtvaardigd (benadeling/ander doel).
401

Een belangenafweging

Bij de toepassing van de gronden misbruik op grond van het onevenredigheidscriterium en strijd met de goede procesorde dient de rechter een belangenafweging
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te maken. Relevant voor de keuze van de afwijzingsgrond is of de hoofdzaak reeds
aanhangig is.
Voorafgaand aan of in een zeer vroeg stadium van de hoofdzaak dient te worden
gekozen voor de afwijzingsgrond misbruik op grond van onevenredigheid. Efficiëntie is doorgaans geen argument tegen, maar juist vóór het houden van een voorlopig
getuigenverhoor als de hoofdzaak nog niet of net aanhangig is. Afwijzing is daarom
alleen gerechtvaardigd als de belangen van de wederpartij aanmerkelijk zwaarder
wegen dan de belangen van de verzoeker. Het doelmatigheidsargument is echter
minder overtuigend als de hoofdzaak reeds aanhangig is. Zodra de hoofdzaak
aanhangig is en naarmate het stadium van de hoofdzaak vordert, gaat de factor
efficiëntie zwaarder wegen. Naast de belangen van de partijen dient de rechter het
belang van een doelmatige rechtspleging mee te wegen, welke factor met het
voortschrijden van de procedure zwaarder dient te wegen.
402

Het belang van de getuige is doorslaggevend

De grond van een ander, zwaarwichtig bezwaar kan ingezet worden om het verhoor
van een bepaalde getuige te beletten als de positie, de fysieke of psychische toestand
dan wel de belangen van de getuige daartoe aanleiding geven. Deze grond zal slechts
in een enkel uitzonderlijk geval tot afwijzing van het voorlopig getuigenverhoor
leiden. Het belang van de waarheidsvinding vergt dat een getuige moet kunnen
worden opgeroepen en gehoord en de meeste getuigen kunnen ook een verklaring
afleggen (desnoods op een aangepaste wijze als de getuige fysiek beperkt is of
bedreigd wordt). Bij een schriftelijk aangekondigd beroep op een familiaal verschoningsrecht kunnen efficiëntie-overwegingen leiden tot de beslissing dat een zwaarwichtig bezwaar bestaat, maar voor het overige geldt dat de waarheidsvinding alleen
opzij kan worden gezet door zwaarwegende, in de persoon van de getuige gelegen
bijzondere omstandigheden. De praktische betekenis van deze afwijzingsgrond is
thans te verwaarlozen en zal dat moeten blijven. De grond mag niet worden gebruikt
om via een omweg gevallen die buiten de grenzen van misbruik en strijd met de
goede procesorde vallen alsnog af te wijzen met een beroep op een zwaarwichtig
bezwaar.
403

Toewijsbaarheid van de vordering in de hoofdzaak

De toewijsbaarheid van de vordering in de hoofdzaak ligt in een voorlopig getuigenverhoor niet ter toetsing voor; een onderzoek naar de toewijsbaarheid van de
vordering in de hoofdzaak dient te worden gedaan door de rechter die de hoofdzaak
moet behandelen en beslissen.
De haalbaarheid van de vordering in de hoofdzaak speelt wel een rol bij de beoordeling
van het verzoek tot het bevelen van een voorlopig getuigenverhoor, omdat de rechter bij
de beoordeling van de afwijzingsgronden wel de haalbaarheid van de vordering in de
hoofdzaak mag meenemen. De rechter mag slechts binnen de kaders van de afwijzingsgronden de toewijsbaarheid van de vordering in de hoofdzaak beoordelen en niet
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op de stoel van de rechter in de hoofdzaak gaan zitten. De rechter mag de haalbaarheid
van de vordering in de hoofdzaak slechts marginaal toetsen, waardoor slechts de op
voorhand zeer zwakke of zeer sterke vordering relevant zijn voor de afwijzing dan wel
toewijzing van een voorlopig getuigenverhoor. In de meeste gevallen is informatieverzameling ten behoeve van een plausibel klinkende vordering de inzet van een voorlopig
getuigenverhoor en de toewijsbaarheid van die vordering is dan van geen gewicht.
11.5

Is de ruimte voor afwijzing (veel) groter geworden na Frog/Floriade?

404

Meer ruimte voor afwijzing

De rechter heeft na het arrest Frog/Floriade zeker meer ruimte gekregen om een
verzoek tot het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor af te wijzen, maar
die ruimte lijkt groter dan zij is. De gronden onvoldoende belang en misbruik van
bevoegdheid bestonden al. De grond onvoldoende belang wordt door de Hoge Raad
slechts in herinnering geroepen; de regel ‘geen belang, geen actie’ gold vóór het
arrest al voor iedere rechtsvordering en derhalve ook voor het verzoek tot het
bevelen van een voorlopig getuigenverhoor. Het niet gebruiken van die specifieke
grond betekent niet dat vóór het arrest Frog/Floriade in de gevallen die in dit boek
onder de grond onvoldoende belang zijn geplaatst een voorlopig getuigenverhoor
werd bevolen. Met het geven van een ruimere invulling aan de grond misbruik
vanwege onevenredigheid van belangen waren gevallen die ik onder onvoldoende
belang heb geplaatst (mogelijk door een minder terughoudende toepasssing van
art. 3:303 BW in het voorlopig getuigenverhoor) tot afwijzing gedoemd.
De uitbreiding moet gezocht worden in de twee nieuwe afwijzingsgronden strijd
met de goede procesorde en zwaarwichtige bezwaren. De grond die vooral voor
meer afwijzingsruimte zorgt, is strijd met de goede procesorde. De waarheidsvinding wordt ten behoeve van de efficiëntie opzij gezet zodra een hoofdzaak aanhangig is. Een regelrechte aanslag op de waarheidsvinding is dit – uitgaande van het
gebruik van het voorlopig getuigenverhoor en het hanteren van de grenzen zoals in
dit boek omschreven – niet, omdat weliswaar in een voorlopig getuigenverhoor geen
getuigen kunnen worden gehoord, maar binnen een redelijk geoordeelde termijn in
de hoofdzaak wel. De grond zwaarwichtige bezwaren zal in de praktijk, zo blijkt ook
wel uit de jurisprudentie van de afgelopen jaren, van uiterst marginale betekenis zijn
en zal noch de waarheidsvinding noch de efficiëntie geweld aandoen.
405

Conclusie uitbreiding afwijzingsgronden

Concluderend heeft de uitbreiding van de afwijzingsgronden met name tot gevolg
dat tijdens een aanhangige hoofdzaak de rechter meer mogelijkheden heeft om een
voorlopig getuigenverhoor af te wijzen. Het argument van efficiëntie weegt dan
zwaar, temeer omdat de waarheidsvinding geen onherstelbare schade wordt toegebracht. Als nog geen hoofdzaak aanhangig is gemaakt staat waarheidsvinding (en
toewijzing) voorop en wordt het argument van waarheidsvinding zelfs versterkt
door het argument van efficiëntie, omdat het in een vroeg stadium helder krijgen

349

nr. 406

11. Conclusie en slotoverwegingen

van de feiten leidt tot een grotere kans op succesvolle schikkingsonderhandelingen
of, als toch een hoofdzaak volgt, een efficiënt verlopende hoofdzaak.
11.6

Kan van het voorlopig getuigenverhoor nuttig en efficiënt gebruik
worden gemaakt?

406

Systeem van het voorlopig getuigenverhoor

Het systeem – een combinatie van de wettelijke regeling, het door de Hoge Raad
geschapen toetsingskader en de nadere uitwerking van beide in dit boek – komt op
het volgende neer. Als een voorlopig getuigenverhoor voldoet aan de vereisten
beschreven in hoofdstuk 4 en 5, van nut is voor de hoofdzaak (voldoende belang),
niet wordt ingezet met als enig doel een ander te benadelen (benadelingscriterium)
en niet in strijd is met het doel van het voorlopig getuigenverhoor (doelcriterium),
dan komt het bij de beoordeling van een voorlopig getuigenverhoor aan op een
belangenafweging. De belangen van de wederpartij moeten niet onevenredig worden benadeeld (onevenredigheidscriterium), het belang van een getuige kan doorslaggevend zijn (zwaarwichtig bezwaar) en doelmatigheidsoverwegingen kunnen
aanmerkelijk zwaarder wegen dan de overige belangen (strijd met de goede procesorde). Kortom, het systeem leent zich voor een uitgebalanceerd oordeel waarin op
het uitgangspunt van de waarheidsvinding slechts in geval van aanzienlijke beletselen inbreuk wordt gemaakt. Hierbij kan rekening worden gehouden met de
belangen van de wederpartij, efficiëntie en getuigen en de rechter kan maatwerk
leveren door rekening te houden met de omstandigheden van het geval.
407

Waarheidsvinding prevaleert voorafgaand aan een geding; efficiëntie
prevaleert tijdens een aanhangig geding

Uit het bovenstaande blijkt dat de waarheidsvinding voorafgaand aan een procedure
niet snel opzij kan worden gezet, ook omdat de efficiëntie juist wordt gewaarborgd
door veel ruimte te geven voor het bevelen van een voorlopig getuigenverhoor.
Tijdens een procedure zorgt de corrigerende werking van de efficiëntie voor het
inperken van de mogelijkheid een voorlopig getuigenverhoor te bevelen, zeker
naarmate de aanhangige procedure in een verdergaand stadium verkeert.
11.7

Wordt van het voorlopig getuigenverhoor goed gebruik gemaakt?

408

Belemmering van het voorlopig getuigenverhoor in de praktijk

In theorie kan nuttig en efficiënt gebruik worden gemaakt van het voorlopig
getuigenverhoor. Want uiteindelijk is de echte vraag: zal de rechter, die in zijn
kamer de uitspraak concipiëert, ook op deze wijze een verzoek tot het doen houden
van een voorlopig getuigenverhoor beoordelen? Of kijkt hij naar de kast met zijn
werkvoorraad en zoekt hij naar een mogelijkheid om het verzoek af te wijzen? De
ervaren, maar overbelaste rechter die zoekt naar een list, kan deze wel vinden. Hij zal
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de verzoeker verwijten te weinig concrete feiten te hebben omschreven, in een
belangenafweging de belangen van de wederpartij wat aandikken en de belangen
van de verzoeker wat afzwakken, de afwijzingsgronden wat oprekken of gewoon het
verzoek zo lang laten liggen dat het houden van een voorlopig getuigenverhoor niet
efficiënt meer is gezien het stadium van de hoofdzaak.
De rechter zelf is thans het grootste knelpunt bij de toepassing van de regeling van
het voorlopig getuigenverhoor. Er lijkt sprake van een heuse rechterlijke boycot
tegen (gewone en voorlopige) getuigenverhoren. Ik begrijp dat de rechter zich in een
lastige positie bevindt. De hedendaagse rechter moet produktie draaien en het
beoordelen en houden van een voorlopig getuigenverhoor staat daarop haaks.
Bovendien moet de rechter het soms doen met een niet heel duidelijke omschrijving
van de te bewijzen feiten of van de vordering in de hoofdzaak. Dat rechtvaardigt het
zoeken naar mogelijkheden om onder het houden van een voorlopig getuigenverhoor uit te komen echter niet, omdat daardoor aan partijen informatie en bewijs
wordt onthouden. Naar mijn mening is hier een belangrijke taak weggelegd voor de
Raad voor de Rechtspraak. Als behartiger van de belangen van de rechtspraak (en
dus ook de rechtsstaat) dient de Raad voor de Rechtspraak bij de politiek en het
(lands)bestuur onder de aandacht te brengen dat het buiten de deur houden van
getuigenverhoren in concrete zaken door partijen als onrechtvaardig en misschien
zelfs partijdig wordt opgevat en op de lange termijn het gevolg kan hebben dat het
vertrouwen in de rechter en de rechtsstaat afneemt. Naast het leveren van menskracht en middelen voor het houden van getuigenverhoren dient ook actief te
worden ingezet op lastenverlichting van de rechter door het ontwikkelen van een
alternatief voor het voorlopig getuigenverhoor en het verhogen van het rendement
van het voorlopig getuigenverhoor. Voordat het zover is zal de rechter zich echter
bewust moeten zijn van het belang van de waarheidsvinding en zijn onmisbare rol
bij het bijeenbrengen van getuigenbewijs en de regeling van het voorlopig getuigenverhoor moeten uitvoeren zoals die is bedoeld.
409

Kwaliteit moet voorop staan bij vernieuwing

Bij het ontwikkelen van alternatieven en mogelijkheden om het voorlopig getuigenverhoor beter te benutten, dient voorop te staan dat partijen kwalitatief goede
andere of extra mogelijkheden krijgen om getuigenverklaringen te bemachtigen. Er
dient voor gewaakt te worden dat slechts wordt gezocht naar manieren om sneller
en goedkoper een beslissing van de rechter te krijgen en dat de waarheidsvinding
het ondergeschoven, want te dure, kindje wordt. Bij het opnieuw vormgeven van het
bewijsrecht dient de wetgever in de eerste plaats een verbeteringsslag te maken.
Wat betreft het bewijsrecht moeten partijen eerder en meer mogelijkheden krijgen
om feiten te verzamelen voorafgaand of in een vroeg stadium van de procedure
en de rechter moet daarbij een actieve rol krijgen. Net zoals in Engeland moet
de rechter in Nederland meer een case manager worden, ook in de pre-processuele
fase.
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Getuigenverhoor door of ten overstaan van een gerechtsonderzoeker

De druk op de overheidsfinancien en de rechterlijke macht moedigt aan tot het
(proberen te) ontwikkelen van alternatieven voor het voorlopig getuigenverhoor.
Inspiratie kan bijvoorbeeld worden gevonden bij de Engelse depositions; tijdens
depositions leggen getuigen doorgaans een verklaring af ten overstaan van een
examiner of the court.
Het alternatief van een getuigenverhoor door of ten overstaan van een gerechtsonderzoeker zou als volgt kunnen worden vormgegeven. Bij toewijzing van een
voorlopig getuigenverhoor door de rechter wordt in de beschikking een gerechtsonderzoeker aangewezen die is opgenomen in een register van gerechtsonderzoekers.
De Engelse examiner of the court is een minstens drie jaar in de praktijk werkzame
barrister of sollicitor-advocat. In Nederland bekleedt een advocaat met een afgeronde
stage ongeveer dezelfde positie als de examiner of the court en advocaten zouden na
hun stage een (eventueel door de Nederlandse Orde van Advocaten verzorgde)
opleiding als ‘gerechtsonderzoeker’ kunnen volgen. Ook kan echter gedacht worden
aan anderen, zoals bijvoorbeeld ervaren griffiers die aanvullend een opleiding tot
gerechtsonderzoeker hebben gevolgd. In ieder geval zal de gerechtsonderzoeker een
ervaren jurist moeten zijn. Afhankelijk van zijn taak moet hij immers weten welke
feiten van belang zijn, kunnen beoordelen welke vragen gesteld mogen en dienen te
worden en leiding kunnen geven aan het verhoor.
Het verhoor wordt vervolgens gehouden door of ten overstaan van een gerechtsonderzoeker. De eerste optie sluit meer aan bij het Nederlandse getuigenverhoor,
omdat in plaats van de rechter de gerechtsonderzoeker de getuigen ondervraagt. Een
getuigenverhoor door de rechter is effectief en efficiënt, omdat de rechter zijn vragen
zal beperken tot de relevante feiten. Voor een getuigenverhoor door een gerechtsonderzoeker gelden deze voordelen ook; de gerechtsonderzoeker stelt immers de
vragen aan de getuige, niet de advocaten van partijen. Hij kan bewerkstelligen dat
het getuigenverhoor zoveel mogelijk beperkt blijft tot het stellen en het beantwoorden van relevante vragen.
411

Voorkeur: getuigenverhoor door partijen ten overstaan van een
gerechtsonderzoeker

Mijn voorkeur gaat echter uit naar de tweede optie, die correspondeert met het
Engelse systeem: de advocaten van partijen horen zelf de getuigen en een gerechtsonderzoeker houdt toezicht op een regelmatig verloop van het getuigenverhoor. De
belangrijkste reden daarvoor is dat ik de interventie van een gerechtsonderzoeker
zie als een opmaat naar het einddoel van het – zoveel mogelijk – weghalen van het
getuigenverhoor bij de rechter. Partijen kennen de feiten het beste en zijn dan ook –
mits de advocaten zijn opgeleid om getuigen te horen – beter toegerust om de
getuigen te ondervragen dan de rechter of de gerechtsonderzoeker. Het in één keer
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omgooien van het systeem (de getuigen door partijen laten horen buiten de
aanwezigheid van een rechter of andere procesbegeleider/toezichthouder) is naar
mijn mening een te grote en te riskante verandering, omdat geen spelregels bestaan
voor het houden van getuigenverhoren en Nederlandse advocaten niet zijn opgeleid
om getuigen te horen. Het horen van getuigen door de advocaten van partijen moet
langzaam ingeburgerd raken. Ik roep hier ook in herinnering dat pogingen in het
verleden om met schriftelijke getuigenverklaringen te werken, zoals de regeling van
de RiK, het uiteindelijk niet hebben gehaald. Met de gerechtsonderzoeker als
toezichthouder en meer stokken achter de deur is het – in welke vorm dan ook –
horen van getuigen door partijen zelf echter het proberen waard.
412

Einddoel: getuigenverhoor door partijen

Er dient stapsgewijs te worden toegewerkt naar het einddoel: het horen van
getuigen wordt een aangelegenheid van partijen. Een eerste stap bestaat uit het
geven van een andere functie aan de gerechtsonderzoeker dan aan de rechter en het
opleiden van advocaten en gerechtsonderzoekers. De gerechtsonderzoeker dient in
advocaatzaken geen hoofdrol te krijgen, maar moet aan de zijlijn worden geplaatst.
Zo worden advocaten gedwongen om het getuigenverhoor zelf ter hand te nemen.
Het opleiden van advocaten en gerechtsonderzoekers is praktisch relatief eenvoudig
uitvoerbaar. Wel vergt de opleiding op korte termijn een investering. Tenslotte geldt:
De cost gaet voor de baet uyt. Die met de opleiding gepaard gaande kosten dienen
niet geheel te worden neergelegd bij de advocatuur, nu een aan de rechter toekomende taak wordt overgedragen aan gerechtsonderzoekers en advocaten. Het zal
wel even duren voordat advocaten geroutineerde ondervragers zijn en gerechtsonderzoekers ervaren procesbegeleiders/toezichthouders. In de beginfase zal het
horen van getuigen niet altijd gesmeerd lopen en zal regelmatig de interventie van
de gerechtsonderzoeker nodig zijn, terwijl de gerechtsonderzoeker zelf ook nog
weinig ervaring heeft met het toezicht houden op het verloop van een getuigenverhoor. In deze beginfase kan ervoor gekozen worden om een ervaren rechter als
vraagbaak voor de gerechtsonderzoeker op de achtergrond te laten functioneren.
Op de lange termijn heeft dit systeem als voordelen dat het leidt tot een verbetering
van de kwaliteit van getuigenverklaringen en een afname van de druk op de rechter.
Bovendien heeft het opleiden van advocaten in het horen van getuigen mogelijk een
vliegwieleffect. Zodra advocaten getraind zijn in het horen van getuigen en zij het
horen van getuigen als hun eigen aangelegenheid zien, nemen zij mogelijk uit
zichzelf een volgende stap en besluiten zij (vaker) getuigen buiten aanwezigheid
van een gerechtsonderzoeker te horen of schriftelijke verklaringen te gebruiken. Als
dit effect uitblijft, maar uit de praktijk blijkt dat de gerechtsonderzoeker weinig te
doen heeft tijdens een getuigenverhoor, omdat advocaten prima in staat blijken op
een correcte wijze getuigen te horen, dan kan een tweede stap worden gezet: de
benoemde gerechtsonderzoeker is niet bij het getuigenverhoor aanwezig, maar kan
door partijen worden ingeschakeld om een knoop door te hakken als partijen tijdens
het verhoor aanlopen tegen problemen die zij niet samen kunnen oplossen.
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Knelpunten

Wat zijn de knelpunten en hoe kunnen zij worden opgelost? Ten eerste dient de
vermindering van de werklast van de rechter met het horen van de getuigen door of
ten overstaan van de gerechtsonderzoeker niet te worden overschat. Het voorlopig
getuigenverhoor valt in twee fasen uiteen. In de eerste fase beslist de rechter over
het al dan niet toewijzen van het verzoek tot het bevelen van een voorlopig
getuigenverhoor. In de tweede fase worden de getuigen gehoord. De verlichting
van de werklast betreft alleen de tweede fase; de rechter blijft degene die moet
beslissen of getuigen mogen worden gehoord voorafgaand aan de bewijsopdracht in
de hoofdzaak. Om te stimuleren dat de eerste fase efficiënter verloopt, kan voor de
ontvankelijkheid van het verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor worden vereist
dat de verzoeker aantoont dat overleg is gepleegd met de wederpartij over de
punten waarover de rechter in zijn beschikking op het verzoek moet beslissen en
waartoe dat overleg heeft geleid (zie nr. 417).
Ten tweede is bij een getuigenverhoor buiten aanwezigheid van een rechter de
weigerachtige getuige een probleem. Getuigen moeten daarom verplicht worden te
verschijnen als zij worden opgeroepen voor een getuigenverhoor dat door de
advocaten van partijen, al dan niet onder toezicht van een gerechtsonderzoeker,
wordt gehouden. De gerechtsonderzoeker kan echter niet overgaan tot het toepassen van dwangmaatregelen tegen de onwillige getuige; aan de gerechtsonderzoeker
dienen op dit punt niet dezelfde bevoegdheden te worden toegekend als aan de
overheidsrechter. Aangesloten kan worden bij de voor weigerachtige getuigen
geldende regeling in het arbitragerecht. Moeilijkheden doen zich ook voor bij de
getuige die een beroep op een verschoningsrecht doet. De rechter dient een dergelijk
beroep te beoordelen. Bij een onterecht beroep op een familiaal verschoningsrecht,
kan de rechter het getuigenverhoor vervolgens overlaten aan partijen en de gerechtsonderzoeker. Bij een terecht beroep op de andere verschoningsrechten dient
de rechter de getuige naar mijn mening zelf te horen om de belangen van de getuige
te waarborgen.
Ten derde dienen getuigenverklaringen die buiten de aanwezigheid van de rechter
zijn afgelegd, maar wel in het bijzijn van beide partijen, dezelfde bewijskracht te
krijgen als verklaringen afgelegd in een voorlopig getuigenverhoor.
Ten vierde zal het horen van de getuigen in zaken zonder verplichte procesvertegenwoordiging niet aan partijen persoonlijk kunnen worden overgelaten. In die
zaken waarin partijen zich wel laten bijstaan door een advocaat, kunnen de getuigen
door de advocaten in het bijzijn van de gerechtsonderzoeker worden gehoord. In
zaken waarin een of meer partijen geen advocaat hebben, zal de gerechtsonderzoeker de getuigen zelf moeten horen. De gerechtsonderzoeker heeft dan dezelfde
taak als de rechter.
Tenslotte doemt de vraag op naar de kosten voor de getuigenverhoren buiten de
rechter om. Als partijen de kosten van de gerechtsonderzoeker moeten betalen, is de
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drempel voor het verzamelen van voorlopig getuigenbewijs zo hoog, dat zij eerder
zullen kiezen voor het aanhangig maken van de hoofdzaak. Van een alternatief voor
het voorlopig getuigenverhoor kan dan in redelijkheid niet meer worden gesproken.
De kosten voor de gerechtsonderzoeker moeten daarom (in ieder geval grotendeels)
betaald worden door de Staat. De kosten kunnen overigens substantieel worden
verlaagd door het getuigenverhoor zoveel mogelijk te houden aan de hand van
vooraf overgelegde schriftelijke verklaringen van de getuigen (vgl. witness statements). De partij die de getuige heeft opgeroepen zal dan op voorhand geen vragen
hebben (behalve de vraag of de getuige bij zijn verklaring blijft) en het verhoor kan
beperkt blijven tot het stellen van vragen door de wederpartij.
414

Alternatief voor de gerechtsonderzoeker

Bij het alternatief ben ik uitgegaan van een getuigenverhoor ten overstaan van een
gerechtsonderzoeker om de rechterlijke macht te ontlasten en vanwege een verwachte
kostenbesparing als niet de rechter, maar een gerechtsonderzoeker aanwezig is bij de
getuigenverhoren. Ik heb echter niet uitgerekend wat de kosten zijn van (de opleiding
van) gerechtsonderzoekers en eventuele opstartproblemen. Uit een berekening kan
volgen dat het voordeliger is om de in deze paragraaf aan de gerechtsonderzoeker
toebedeelde functie (van toezichthouder bij door de advocaten van partijen zelf af te
nemen getuigenverhoren) aan de rechter te geven, ook omdat het houden van
getuigenverhoren in het bijzijn van een gerechtsonderzoeker naar mijn mening een
eerste stap is naar het uiteindelijke doel van het horen van getuigen buiten aanwezigheid van een gerechtsonderzoeker en het horen van getuigen aan de hand van
vooraf overgelegde schriftelijke verklaringen beduidend minder tijd zal kosten.
11.9

Meer rendement

415

Het voorlopig getuigenverhoor heeft meer potentie

Het voorlopig getuigenverhoor heeft nadelen; het doet een beroep op tijd, geld en
zittingsruimte. Er moet echter niet enkel worden ingezet op het wegnemen van de
nadelen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van alternatieven of het zoeken naar
manieren om het voorlopig getuigenverhoor te belemmeren dan wel te veranderen.
Daarmee wordt geen recht gedaan aan de nuttige functie van het voorlopig getuigenverhoor. Het voorlopig getuigenverhoor heeft wellicht de potentie om tot
meer te leiden dan het vastleggen van getuigenverklaringen als ingezet wordt op het
verhogen van het rendement van het voorlopig getuigenverhoor.
416

Hogere eisen aan het verzoekschrift

Een heel eenvoudige, voor de hand liggende manier om te bewerkstelligen dat het
voorlopig getuigenverhoor meer rendement oplevert (kwalitatief betere getuigenverklaringen tegen lagere kosten), is het stellen van hogere eisen aan het verzoekschrift. Op meerdere plaatsen heb ik aangegeven dat de verzoeker degene is die een
kostbaar en tijdrovend middel wil gebruiken en dat daarom van de verzoeker mag
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worden verwacht dat hij in zijn verzoekschrift zo concreet en volledig mogelijke –
afhankelijk van de omstandigheden van het geval – informatie geeft. Hij moet de
rechter en de wederpartij in staat stellen te beoordelen of aan de vereisten voor het
bevelen van een voorlopig getuigenverhoor is voldaan en of een afwijzingsgrond van
toepassing kan zijn. Zo mag van een verzoeker met op het eerste gezicht een
juridisch kansloze vordering worden verwacht dat hij in zijn verzoekschrift aangeeft
waarom een strakke regel in zijn geval niet geldt. Gedacht kan ook worden aan een
bepaling vergelijkbaar met de substantiëringsplicht in art. 111 lid 3 Rv, op grond
waarvan de eiser in de dagvaarding het verweer van de gedaagde tegen de eis in de
dagvaarding moet opnemen.
417

Voorafgaand overleg als ontvankelijkheidsvereiste

Daarnaast kan in de wet als ontvankelijkheidsvereiste worden opgenomen dat de
verzoeker in zijn verzoekschrift aangeeft dat overleg is gepleegd met de verweerder
over de punten waarover de rechter in zijn beschikking op het verzoek moet beslissen en
waartoe dat overleg heeft geleid (vgl. pre-action protocols). De eerste fase van de
procedure waarin op het verzoekschrift moet worden beslist, kan dan efficiënter
verlopen. De verzoeker wordt gedwongen voorafgaand aan het indienen van het verzoek
overleg met de wederpartij te plegen over het voorlopig getuigenverhoor. Aan dit overleg
moeten niet te hoge eisen worden gesteld; uit de eerste correspondentiewisselingen
moet blijken van ruimte om tot afspraken te komen. De rechter mag bij de beoordeling
van het verzoekschrift ook de houding van partijen in de overlegfase meewegen.
Als partijen overeenstemming bereiken over de belangrijkste onderwerpen, zoals
het feitencomplex waarover getuigen moeten worden gehoord en de personen van
de getuigen, dienen zij een gezamenlijk verzoek in. Tenzij de rechter zijn twijfels
heeft over (onderdelen van) het verzoek en een mondelinge behandeling geraden
acht, wijst hij het verzoek toe. Ook als geen volledige overeenstemming tussen
partijen wordt bereikt, kan het gedwongen overleg bewerkstelligen dat de eerste
fase soepeler verloopt. De verzoeker dient aan te geven waartoe het overleg heeft
geleid. Met andere woorden: hij moet aangeven welke punten (nog) wel en niet
(meer) in discussie zijn. Dit betekent dat de rechter het verzoek sneller kan
behandelen en beslissen. Hij kan het verzoek op de punten waarover consensus is
bereikt in beginsel toewijzen en heeft op de punten die in geschil zijn beduidend
meer informatie dan nu doorgaans het geval is.
418

Standaard comparitie na voorlopig getuigenverhoor

Ook valt winst te behalen met het standaard houden van een comparitie na afloop
van een voorlopig getuigenverhoor, tenzij (voorlopig) wordt afgezien van het
aanhangig maken van een bodemprocedure. In dat laatste geval heeft het immers
niet veel zin om een comparitie te gelasten. Tijdens deze (vaak preprocessuele)
comparitie van partijen bespreekt de rechter met partijen de schikkingsmogelijkheden en het verdere verloop van de procedure. De rechter dient een actieve
houding aan te nemen, richtinggevend commentaar te geven waarmee partijen
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vooruit kunnen en gericht te zijn op het (partijen helpen te) zoeken naar oplossingen
voor het geschil. Dit kunnen ook creatieve oplossingen zijn, zoals het inschakelen
van een mediator, het geven van een voorlopig oordeel of het aan partijen voorhouden van een ‘risico-kostenevaluatie’ (Klaassen 2012, p. 79). Indien er ruimte
blijkt om te komen tot een vaststellingsovereenkomst, maar een onoplosbare
discussie over een bepaald geschilpunt daaraan in de weg staat, zou een op de
deelgeschilprocedure geïnspireerd vervolg in de rede liggen. De deelgeschilprocedure lijkt een succes en zou ook op andere gebieden dan letsel- en overlijdensschadezaken mogelijk moeten zijn. Tijdens een comparitie na een voorlopig
getuigenverhoor kan de rechter onderzoeken of een deelgeschilprocedure over
een enkel geschilpunt ertoe zou kunnen leiden dat partijen onderhandelingen
beginnen of voortzetten. Zo ja, dan zou de rechter partijen moeten kunnen verwijzen
naar een deelgeschilprocedure (vgl. de rechter-commissaris die tijdens een verificatievergadering partijen naar een renvooiprocedure verwijst). Het effect van deze
mogelijkheid kan zijn dat een zaak al na een voorlopig getuigenverhoor en de
interventie van de deelgeschilrechter door een schikking eindigt. Dat levert een
grote besparing op.
419

Bewijskracht

Een andere manier om het rendement van het voorlopig getuigenverhoor te
verhogen is de regel van art. 192 Rv veranderen in die zin dat (a) ook als niet alle
partijen vertegenwoordigd of aanwezig zijn geweest de voorlopige getuigenverklaringen dezelfde bewijskracht hebben als verklaringen afgelegd in een aanhangig
geding en (b) de rechter de getuigenverklaringen niet buiten beschouwing kan laten
in een latere procedure tussen dezelfde partijen. De partijen moeten uiteraard wel
zijn opgeroepen om aanwezig te zijn bij de getuigenverhoren, maar hun niet
verschijnen heeft geen gevolgen voor de bewijskracht en het gebruik van de
getuigenverklaringen in een latere procedure. Zo wordt voorkomen dat de wederpartij verstek laat gaan bij de getuigenverhoren en de rechter in de hoofdzaak alsnog
(aanvullend) getuigen moet horen, omdat een in het voorlopig getuigenverhoor niet
verschenen wederpartij geen vragen heeft kunnen stellen aan de getuige en geen
tegengetuigenverhoor heeft kunnen houden.
420

Flexibiliteit; voorlopig getuigenverhoor meer combineren met
spoedprocedures

Ten slotte vormen het voorlopig getuigenverhoor en spoedprocedures – een term die
hier het kort geding, de ontbindingsprocedure en de deelgeschilprocedure omvat –
een goede combinatie in zaken waarin getuigenbewijs relevant is voor de beslissing
in die spoedprocedure. Niet alleen vanwege de waarheidsvinding, omdat in dergelijke procedures doorgaans geen ruimte is voor het horen van getuigen en partijen
zonder de mogelijkheid van een voorlopig getuigenverhoor in ernstige bewijsnood
kunnen verkeren. De combinatie van een voorlopig getuigenverhoor en een spoedprocedure moet ook worden aangemoedigd om op efficiënte, maar bevredigende
wijze een geschil te kunnen oplossen. Na een voorlopig getuigenverhoor en een
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daarop volgende beslissing in een spoedprocedure zal in veel gevallen geen andere
procedure volgen, juist omdat na een voorlopig getuigenverhoor vaak duidelijkheid
bestaat over de feiten en de rechter dus op de juiste en volledige feiten een beslissing
heeft genomen. Na een vernietigend oordeel in kort geding zal de verliezende partij
veelal niet lichtzinnig, als eiser of als gedaagde, een bodemprocedure met een
waarschijnlijk nadelige afloop willen doorlopen, een ontbindingsprocedure zal
door de werkgever niet begonnen worden als volgens de getuigenverklaringen de
werknemer altijd een voorbeeldige kracht is geweest en in de deelgeschilprocedure
kan na een beslissing op het deelgeschil verder onderhandeld worden om een
schikking te bereiken. De combinatie van een voorlopig getuigenverhoor en een
spoedprocedure moet dan ook mogelijk zijn en beter gefaciliteerd worden, waarbij
steeds gezocht moet worden naar een vorm die het meest recht doet aan de
verbintenis van het voorlopig getuigenverhoor met de betreffende spoedprocedure.
Voorafgaand aan een kort geding kan gedacht worden aan een spoed-voorlopig
getuigenverhoor naar het succesvolle voorbeeld van de Amsterdamse rechtbank in
kraakzaken in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Dit spoed-voorlopig getuigenverhoor
kan op dezelfde manier verlopen als het gewone voorlopig getuigenverhoor, maar
met kortere termijnen. De kantonrechter in ontbindingszaken kan, met name in
zaken met een beperkt aantal getuigen, direct voorafgaand aan de ontbindingszitting de getuigen horen.
Uit het bovenstaande volgt dat het voorlopig getuigenverhoor op verschillende
manieren meer rendement kan opleveren. Wel moet op een meer flexibele manier
met procedures in het algemeen en het voorlopig getuigenverhoor in het bijzonder
worden omgesprongen. Vooral een comparitie na voorlopig getuigenverhoor waarin
de rechter een actieve rol als case manager krijgt, biedt naar mijn mening veel
kansen.
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