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"Traditioneel komt (. ..) aan partijen de taak toe, de feitelijke
inhoud en de omvang van de zaak aan te geven. Daartoe moeten
zij feiten aanvoeren. Ik acht het van belang dat in dit verband
nu duidelijk wordt gemaakt, dat het ook in een civiele procedure
niet aangaat dat partijen relevante feiten achterhouden of onjuist
weergeven. "

DE MINISTER VAN JUSTITIE

"Inplain language, litigation in this country is conducted 'cards
face up on the table: Some people from other lands regard this
as incomprehensible. 'Why: they ask, 'should I be expected to
provide my opponent with the means of defeating me? ' The
answer, of course, is that litigation is not a war or even a game.
It is designed to do real justice between opposing parties and,
if the court does not have all the relevant information, it cannot
achieve this object."

SIR JOHN DONALDSON MR



Aan mijn meiden



Stellingen

/.

Nonnen als de eisen van redelijkheid en billijkheid en de zorgvuldigheid
die in het maatsehappelijk verkeer betaamt houden niet op te gelden als
een procedure is aangevangen en beheersen ook de proeessuele ver-
houding van partijen.

11.

Gerechtvaardigde belangen van de ene partij kunnen ook in het
procesrecht meebrengen dat de andere partij een dreigende onjuiste
voorstelling van zaken bij haar wederpartij behoort recht te zetten, ofwel,
dat een partij met een mededelingsplicht ter zake van voor haar
ongunstige informatie waarvan aIleen zij kennis draagt, kan worden
belast.

Zie dit proefschrift, p. 219-225.

III.

Op een voldoende onderbouwd verzoek strekkende tot toepassing of
handhaving van een processuele mededelingsplicht dient de rechter ge-
motiveerd te beslissen.

IV

Een algemene regeling van de omvang van en uitzonderingen op de
processuele mededelingspliehten is wenselijk. De 'algernene-voor-
schriftenafdeIing' 1.3 van het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek
van BurgerIijke Rechtsvordering (24.651 ) is daarvoor de aangewezen
plaats.

V

Ten onrechte kan degene die de in art. 191 lid 2. aanhef en onder b Rv.
bedoelde functionarissen consulteert aan die bepaling geen reehten
ontlenen.



VI.

Het Nederlands burgerlijk procesrecht verschaft geen bescherming regen
(civielrechtelijke) •zelf-incriminatie': zie reeds HR 12juni 1953, NJ 1954
nr. 61. Het behoort tot de taak van de advocaat om zijn client hiervan
te doordringen. Indien hij daar niet in slaagt behoort hij zich terug te
trekken.

VII.

De verschillen tussen de dagvaardings- en verzoekschriftprocedure
kunnen het zelfstandige bestaan van de een naast de ander niet recht-
vaardigen. Een integratie van beide procedure-vormen waarbij wordt
gedifferentieerd naar gelang de aard van het geschil zulks eist, verdient
de voorkeur.

VIII.

Eenvoud siert het procesrecht.

IX

De omvang van de juridische literatuur verschaft ons alle aanleiding om,
in het licht van het gez.egde 'schrijven is schrappen', te stellen: wie schrapt
blijft!

StelJingen behorende bij het proefschrift 'Mededelingsplichten in het burgerlijk
procesrecht' van W.A.J.P. van den Reek



Woord vooraf

Bovenstaand opschrift is in zekere zin onjuist. Wat voor de lezer
inderdaad woorden zijn die aan deze 'proeve van bekwaamheid' vooraf
gaan, is het voor de schrijver dezes een woord achteraf dat eerst is
geformuleerd nadat de resultaten van mijn studie aan het papier zijn
toevertrouwd. Aan het eind gekomen wil ik namelijk mijn dank
uitbrengen aan allen die mij bij de totstandkoming van dit werk hebben
bijgestaan. Ik noem als eerste mijn promotor, prof. mr J.B.M. Vranken,
in wie ik een formidabel gesprekspartner en een enorme inspiratiebron
vond. In de tweede plaats wil ik de overige leden van de
promotiecommissie niet onvermeld laten (in alfabetische volgorde): prof.
rnr W.D.H. Asser, profmr lM. Barendrecht, dr rnr I.H.M. van Erp, prof.
rnr M.S. Groenhuijsen en prof. mr HJ. Snijders. Collega's van to en
(KUB) en nu (wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad) waren bereid
mijn gedachten-in-wording aan te horen en daarover mee te denken en
zorgden voorts voor 'hetjuiste klimaat' . Mw rnr LF. Dam, dr mr I.H.M.
van Erp, mw rnr M.I.W.E. Hillen-Muns, mr L.L.M. Prinsen en mw mr
E.C. van Veen verdienen het hier met name te worden genoemd. Een
bijzonder woord van dank komt ook rnr T. Koopmans toe voor de meer
dan ruime gelegenheid die hij mij bood om mijn proefschrift te voltooien.
De ondersteuning die ik van de bibliothecaris van de Hoge Raad, dhr.
R. Smid, alsmede van dhr. A. Muys mocht ontvangen, verdient evenzeer
alle lof. Mr L.L.M. Prinsen dank ik nogmaals, dit keer samen met mw
mr J. den Ridder voor de samenstelling van het rechtspraak-register,

Op het persoonlijke vlak dank ik mijn ouders, dat zijn er inmiddels
vier, die mij ieder op hun even eigen als onontbeerlijke wijze hebben
gesteund. Ten slotte wil ik mij op deze plaats richten tot 'mijn meiden',
Karoline, Ilse en Suzanne, al is dat eigenlijk ondoenlijk. HetgeenjuUie
de afgelopen jaren, of heel jullie leven, hebben bijgedragen aan dit
proefschrift is nauwelijks in woorden te vangen. Ik draag dit boek dan
ook aan jullie op.

W.AJ.P. van den Reek
Gouda, november 1996
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INLEIDING

Mededelingsplichten in bet burgerlijk procesrecht

he! onderwerp van he! onderzoek
1. In dit onderzoek staan centraal de taak en de rol van de reehter en
partijen in het proees van 'feitenvinding'.

Te formalistisch, te kostbaar, te lang, ruet efficient en doelmatig. Dit zijn
kwalificaties waar ons burgerlijk procesrecht sinds jaar en dag onder gebukt
gaat. De steeds weer oplaaiende discussie in de literatuur over verbetering
van het procesrecht is (bijna) net zo oud als het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering zelf. Het verloop en inrichting van de procedure, alsmede
de feitenvinding zijn de telkens terugkerende elementen die de gedachten-
wisseling bepalen. Reeds in 186511867 verscheen het Ontwerp OLIvIERI
BORRET voor een geheel nieuw Wetboek met Toelichting (uitgegeven onder
toezicht van DE PINTO). Dit ontwerp heeft het Staatsblad niet gehaald. Het
wetontwerp van de Staatscornmissie GRA TAMA van 1920 was hetzelfde lot
beschoren (Ontwerp tot vaststelling van een Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering (met toelichting), der Koningin aangeboden door de Staatscommissie
voor de herziening van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, ingesteld
bij Koninklijk Besluit van 4 november 1911, no. 40). In 1948 rapporteerde
de Staatscommissie DoRHOUT MEES de minister van justitie over het ontwerpen
van richtlijnen voor de herziening van de civiele procedure en de rechterlijke
organisatie (gepubliceerd in het Advocatenblad 1948, p. 135-153 en p. 186-200,
waarover HUGENHOLTZ, Naar een nieuw burgerlijk procesrecht, Leiden 1948;
HAARDT, Boekbeschouwingen, Rechtsgeleerd Magazijn Thernis 1949, p. 315-
320 en VEEGENS, Herziening van het procesrecht, NJB 1948, p. 485-494 en
p. 501-511). In 1907 bogen CAROL! en HARTZFELDzich als preadviseurs van
de NN over het onderwerp (Handelingen NN 1907, I), in 1911 gevo1gd door
een studiecommissie van diezelfde vereniging. STAR BUSMANN en NOLST
TRENITEpreadviseerde de NN in 1915 over de vraag 'Moet aan procedeerende
partijen de plicht zijn opgelegd om den rechter de feiten in te lichten? En zoo
ja, in welken omvang?' (Handelingen NJV 1915, I, tweede stuk). De
fundamente1e beginse1en van het bewijsrecht (waaronder 1ijde1ijkheid) stond
in 1951 op de agenda van de NN met de preadviezen van HAARDT en EGGENS
(Hande1ingen NN 1951 I). In 1949 was het beurt aan DUBBINK en WIJCKERS-
HELDBISDOM (Advocatenblad 1949, p. 135 e.v. en p. 144 e.v.) en in 1968
aan NIVARD (Advocatenblad 1968, p. 472 e.v.), als preadviseurs voor resp.
de Nederlandse Advocaten Vereniging en de Nederlandse Orde van Advocaten.
De verschillende particle herzieningen van het Wetboek hebben de discussie
niet doen verstommen. Met het huidige Ontwerp heeft de discussie een nieuwe
impuls gekregen. Zie voor overzichten van het debat TEN BERG-KOOLEN, Wat
doen we met het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering?, NJB 1988, p.
690-694, RAS, Nogmaals: wat doen we met het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering?, NJB 1991, p. 1496-1499, VAN NISPEN, rede, p. 1-2.

Met de rechtspraak van de Hoge Raad die onder de benaming 'defor-
malisering' bekend is geworden, gaat de klacht dat het procesrecht te



2 inleiding

formalistisch is, niet meer, of in veel mind ere mate op; zie over het begrip
deformalisering AsSER-VRANKEN,nr. 30 e.v.; SNUDERS,YNZONIDES,MEIJER,
Nederlands burgerlijk procesrecht, nr. 73-75 met verdere verwijzingen.
Problemen die verband houden met de feitenvinding zijn nog steeds actueel.
In dit proefschrift onderzoek ik deze onderwerpen, die zich aan de hand van
de volgende drie casus nader laten illustreren.

Bij een aanrijding tussen een vrachtauto en een goederentrein gaat de
vrachtauto en de lading geheel verloren. Het vervoersbedrijftracht deze schade
op de NS te verhalen. De NS ontkennen iedere aansprakelijkheid en conclude-
ren tot afwijzing van de vordering. Daarop stelt de rechtbank het vervoers-
bedrijf in de gelegenheid zijn stellingen te bewijzen. Ondertussen hebben de
NS, zonder daar melding van te doen, een intern onderzoek doen instellen
naar de oorzaak van het ongevaI. De veiligheids- en onderhoudsdienst had
daarop aangedrongen ter voorkoming van soortgelijke ongevallen in de
toekomst. Daarnaast leek het ook de juridische dienst nuttig om meer te weten
over de toedracht van het ongeval. Uit de resuitaten van het onderzoek blijkt
dat het systeem dat de spoorwegovergang moest beveiligen defecten vertoonde.
Een onderhoudsmedewerker van de NS had deze storing reeds enkele dagen
voor het ongeval opgemerkt. De NS voelen zich niet geroepen deze informatie
in het geding te brengen.

Een advocaat heeft met een doorwrocht cassatiemiddel een voor de
rechtsontwikkeling belangrijk arrest bij de Hoge Raad uitgelokt en, bovendien,
een groot succes voor zijn client geboekt. Voor de advocaat dreigt de zaak
echter op een Pyrrhusoverwinning uit te draaien. Zijn client stelt financieel
niet bij machte te zijn om het honorarium te voldoen. De advocaat voelt zich
voor het lapje gehouden en vordert in een door hem aangespannen procedure
dat de - inmiddels voormaIige - client zijn gehele boekhouding over de
afgelopen vijfjaar overlegt. De advocaat stelt dat daaruit kan worden afgeleid
dat de client er alleszins warmpjes bijzit. Tevens poogt hij aldus het aan te
spreken vermogen te lokaIiseren.

Ingeschil is of op een tussen partijen gesloten huurovereenkomst de regels
met betrekking tot de huur en verhuur van bedrijfsruimte van toepassing zijn.
Het gaat er in het bijzonder om ofhet verhuurde kan worden omschreven aIs
een 'voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van
roerende zaken' in de zin van art. 7A:1624 BW. De huurder meent van wei
en, overtuigd van zijn gelijk, nodigt de verhuurder en de rechter uit om zuLks
met eigen ogen vast te stellen. Het zaakje wordt niet vertrouwd. Een dergelijk
lokaal is immers gauw genoeg ingericht. De rechter besluit daarom om
onaangekondigd en incognito het verhuurde te verzoeken. Wat blijkt? Het
publiek heeft geen rechtstreekse toegang en de vermoedens komen uit.

Deze casus heb ik aile aan de rechtspraak ontleend; vgl. resp. Waugh v
British Railways Board, [1979] 2 All ER 1169 (HL), HR 20 september 1991,
NJ 1992,552, (TripelsIMason) en HR 18 december 1987, NJ 1988,679
(SchookIVergeer). Ze laten - enkele van - de problemen zien die zich voor
kunnen doen bij de 'feitenvinding'. Wat is de reehter toegestaan? Mag hij
voorbij gaan aan, bijvoorbeeld, regels met betrekking tot het onderzoek door
deskundigen of de plaatselijke bezichtiging en op eigen houtje een onderzoek
naar de feiten instellen? Wat is de taak van partijen? Behoren zij de in
bewijsnood verkerende wederpartij de helpende hand te bieden door cruciale
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infonnatie aan te reiken die voor de wederpartij en de reehter niet toegankelijk
was? Of staat het hun in dergelijke situaties vrij dergelijke beslissende, doeh
nadelige inforrnatie voor zieh te houden? Kunnen aan een verzoek tot nadere
gegevens beperkingen worden gesteld op grond van de ingrijpende aard van
dat verzoek? Is daarbij voorts van belang met welk doel de partij van wie
inliehtingen wordt verlangd, deze inforrnatie heeft verkregen? Deze en andere
vragen naar de verhouding tussen de reehter en partijen en tussen partijen
onderling in het proees van de feitenvinding staan eentraal in dit onderzoek.

Het proces van feitenvinding is in de afgelopen jaren steeds meer in de
belangstelling komen te staan. Gewoonlijk wordt daarbij het perspectief
van de rechter gekozen. In dit onderzoek wordt evenwel de positie van
partijen voorop gesteld. Daartoe wordt de feitenvinding in de sleutel van
mededelingsplichten gezet.

De bestudering van de feitenvinding in termen van mededelingspliehten is
niet nieuw. Een greep uit de literatuur levert de volgende - niet uitput-
tende -lijst op: STARBUSMANN,Moet aan proeedeerende partijen de plieht
zijn opgelegd om den reehter de feiten in te liehten? En zoo ja, in welken
omvang?, preadvies, Handelingen NJV 1915, I, tweede stuk; GERBRANDY,
Reehtspraak over de deugdelijkheid van het verweer in burgerlijke zaken, NJB
1952, p. 369-378 en 385-392; STARBUSMANNIRUTTEN,Hoofdstukken van
burgerlijke reehtsvordering, nr. 207 en 208; STAR BUSMANN/RuTTEN,
Hoofdstukken van burgerlijke reehtsvordering, nr. 207 en 208; TIITTES, Een
mededelingsplieht voor een proeespartij als tegemoetkoming aan een onrede-
lijk bewijsrisieo voor diens wederpartij, in: NJB, 1988 p. 1128-1130;
HAMMERSTEIN,Te goeder trouw proeederen, in: TvP 1989, p. 1595-1611;
SCHOORDIJK,De bewijslastverdeling onder het nieuwe bewijsreeht, in: WPNR
5937 (1989), p. 680-698; VRANKEN,Aansprakelijkheden en bewijsreeht, in:
Aansprakelijkheden, Deventer 1990, p. 225-233; PRINCEN,Fair trial, p. 35
e.v.; TONKENS-GERKEMA,De mededelingsplieht van de gedaagde, in: Qui
bene distinguit bene doeet, p. 127-140; HOYNG,Vier procesrechtelijke wensen,
met name p. 57; zie ook reeds MEIJERSin zijn noten onder HR 18 december
1925, NJ 1926, 228 (BatavaiSalomonsky) en HR 7 januari 1926, NJ 1926,
258 (ZuiderentIBezemer).

De laatste jaren is de belangstelling echter sterk toegenomen. Die nieuwe
aandacht staat vooral in het teken van het zoeken naar oplossingen voor de
problemen en tekortkomingen waar de (dagvaardings)proeedure mee kampt.
De algemene aandacht gaat uit naar de vraag hoe het proces van feitenvinding
eenvoudiger, efficienter, sneller en goedkoper kan worden gemaakt; zie in
dit verband bijv. BRENNINKMEIJER,rede, p. 43, alsmede van dezelfde schrijver
Een behoorlijk eenvoudig civiel proces, Advoeatenblad 1993, p. 438, De
componist en het burgerlijk procesreeht (bespreking rede ASSER),TCR 1993,
p. 13-15 en Reehtsvordering - een uitdaging voor de wetgever, NJB 1994,
p. 321-323; JONGBLOED,Lijdelijkheid (eindelijk) aan banden?, WPNR 6121
(1994) p. 56-60; BARENDRECHT,Snel en goed reehtdoen, NJB 1994, p. 837-
843; zie ook het Rapport van de Gemengde Commissie, de Eindrapportage
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Projectteam Doelmatigbeid Civiele Procedures en, niet te vergeten het Ontwerp
(zie MvT, p. 44 e.v.).

Het begrip mededelingsplichten neemt in deze discussie (nog) geen
prominente plaats in. De aandacht gaat vooral uit naar de rolverdeling tussen
de reehter en parti jen. Traditioneel vonnt het zogenaamde lijdeli jk:heidsbeginsel
het uitgangspunt van het denken over de verhouding tussen de rechter en
partijen bij het vinden en vaststellen van de feiten. Dit in zijn algemeenheid
(eigenlijk niet of) rooeilijk te omschrijven beginsel korot erop neer dat de
rechter in een aantal opzichten athankelijk is van partijen en zich dientengevol-
ge afwachtend en passief dient op te steIlen; vgl. BOSCH-BOESJES,diss. 1991,
p. 7-13. Of schoon men de lijdelijkheid van de rechter doorgaans in verband
brengt met de partij-autonomie (zie SNDDERS,YNWNIDES,MEIJER, Nederlands
burgerlijk procesrecht, nT. 86 met verdere verwijzingen), wordt aldus uitgegaan
van de positie van de rechter. Partijen, hun taken, plichten en bevoegdheden
komen nauwelijks aan bod.

In deze studie wordt de positie die partijen in het proces van feitenvinding
innemen wel uitdrukkelijk tot uitgangspunt genomen. lk doe dit aan de hand
van het begrip mededelingsplichten. Onderzocht wordt op welke momenten
in de procedure van partijen verlangd wordt dat zij mededelingen doen, aan
wie die mededelingen moeten worden gedaan en wat zij wel en niet moeten
mededelen. Dit betekent dat ik niet met een deductieve onderzoeksmethode
vanuit een filosofische invalshoek aan de hand van het begrip waarheidspJicht
te werk gaoDe toegepaste onderzoeksmethode is veeleer inductief: met behulp
van de term mededelingsplicht tracht ik tot (nieuwe) inzichten te komen ten
aanzien van de feitenvinding die niet alleen betrekking hebben op de
verhouding tussen de reehter en partijen, maar die ook de verhouding tussen
partijen onderling belichten; zie voor de waarheidsplicht het preadvies van
GERBRANDY,Het waarheidsprobleem in het burgerlijk procesrecht, Handelin-
gen van de vereniging voor de wijsbegeerte des rechts, 1961 I en de preadviezen
van KORTHALSALTESen MOUT voor de Nederlandse Orde van Advocaten,
Advocatenblad 1963. p. 241 e.v. en p. 264 e.v.

het begrip mededelingsplichten
2. Voor een goed begrip van het onderwerp van deze studie lijkt het me
goed de term mededelingsplicht in de context van het burgerlijk
procesrecht te definieren. Met de term processuele mededelingsplicht
bedoel ik een op een procespartij rustende plicht om de rechter en de
wederpartij bepaalde gegevens of informatie te verschaffen in het kader
van de berechting van een civiel geschil. Mededelingsplichten die op
de feiten betrekking hebben noern ik feitenmededelingsplichten;
mededelingsplichten die op bewijs zijn gericht, duid ik aan als bewijs-
mededelingsplichten.

Met deze omschrijving wil ik duidelijk maken dat het mij niet aIleen gaat
om - bijvoorbeeld - in de wet neergelegde motiverings- en stelplichten die
op partijen rusten, maar ook om uit de onderzoeksbevoegdheden van de reehter
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voortvloeiende mededelingsplichten die zich bijvoorbeeld in het kader van
een inlichtingencomparitie voor kunnen doen.

opzet en verantwoording
3. In de eerste drie hoofdstukken wordt een beschrijving gegeven van
het burgerlijk procesrecht in termen van mededelingsplichten naar
Nederlands en Engels recht.

In hoofdstuk 1 licht ik de dagvaardingsprocedure door op processuele mede-
delingsplichten. De onderwerpen die de revue passeren varieren van het
gemotiveerd moeten stellen van de feiten waarop de vordering ofhet verweer
is gegrond, tot het mondeling of schriftelijk geven van inlichtingen aan de
rechter. Op het terrein van het bewijs kan gedacht worden aan het verschaffen
van aanknopingspunten voor de bewijslevering, het afleggen van een
getuigenverklaring en het overleggen van schriftelijk bewijs. In deze context
komen achtereenvolgens aan de orde, de dagvaarding en de conclusie van eis,
de conclusie van antwoord, de comparitie (na antwoord), inclusief de
inlichtingen- en schikkingscomparitie, de partij-getuige, het verhoor van
deskundigen en de exhibitieplicht. In hoofdstuk 2 komt de verzoekschrift-
procedure aan bod. Na een aantal inleidende opmerkingen over de aard en
plaats van de verzoekschriftprocedure ga ik in op het verzoek- en verweer-
schrift, de mondelinge behandeling en het bewijs(recht). Het derde hoofdstuk
is gewijd aan de mededelingsplichten in het Engels burgerlijk procesrecht.
Eerst komen enkele algemene karakteristieken van het Engelse burgerlijk
procesrecht aan bod. Vervolgens ga ik in op de regels met betrekking tot de
zogenaamde pleadings. Dit zijn de gedingstukken waarin partijen de feiten
uiteenzetten. Daarna bespreek ik de discovery, het proces waarin partijen
bewijsmiddelen waarover zij beschikken bekend moeten maken en daarna
ook moeten overleggen. Ik besteed daarbij apart aandacht aan de uitzonderingen
op en de grenzen van discovery.

De (mate van) uitvoerigheid waarmee de Nederlandse en Engelse
processuele mededelingsplichten worden beschreven, is ingegeven door twee
gedachten. De eerste is om bij de theorievorrning en de daaruit voortvloeiende
voorstellen zoveel mogelijk voort te bouwen op het huidige stelsel van
burgerlijk procesrecht. Dit vergt een gedegen inzicht in de huidige stand van
het recht. De tweede gedachte houdt verband met de rechtsvergelijking. Ik
kom daar aanstonds op terug.

Bij dit alles beperk ik mij in hoofdzaak tot de contentieuze procedure in
eerste aanleg voor de rechtbank. Dat kan, zoals in hoofdstuk 2 zal blijken,
(ook) de verzoekschriftprocedure zijn. Van behandeling van de rechtsmiddelen
is afgezien. Zij laten ofwel geen principiele verschillen met de eerste aanleg
zien, of worden juist dusdanig door bijzonderheden gekenmerkt, dat zij niet
goed passen binnen het raamwerk van het onderzoek.

Vervolgens vindt in hoofdstuk 4 aan de hand van vergelijking van de
beide rechtsstelsels een theoretische en kritische analyse plaats. Aan de
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hand van de ideeen die ik daaruit afleid, geef ik ten slotte in hoofdstuk
5 aanzet tot een praktische uitwerking.

Uit de bovenvermelde opzet van het onderzoek blijkt dat ik een rechts-
vergelijkende methode gehanteer. Ik beperk me met tot de mededeJingsplichten
van het Nederlands burgerlijk procesrecht, maar betrek ook het Engelse recht
op dit gebied in mijn studie. Ofschoon, zoals ik aI aangaf, de term mededelings-
plicht in Nederland wei wordt gehanteerd, is dit begrip als conceptueel
(denk)kader in verbinding met de verhouding tussen de rechter en partijen
en tussen partijen onderling in Nederland nauwelijks onderkend. Ter vergroting
van de kennis op dit gebied is het daarom nuttig een rechtsstelsel te bestuderen
dat op dit punt weI een traditie kent. Mijn keuze is gevallen op het Engels
burgerlijk procesrecht vanwege de daarin voorkomende figuur van discovery.
Het Amerikaanse burgerlijk procesrecht kent deze figuur ook. Van behandeling
van het Amerikaanse recht is evenwel afgezien, omdat ten gevolge van de
vergaande marginalisering van de (Federale) Amerikaanse regels ter zake,
het Amerikaanse gedachtengoed minder interessant is geworden; zie nr. 66
in verbinding met nr. 76, en ook nr. 116.

(Rechts)vergelijking vereist vergelijkbare grootheden. Nu verschillen het
Nederlandse en Engelse burgerlijk procesrecht wezenlijk van elkaar. Beide
rechtsstelsels hebben zich langs andere historische lijnen ontwikkeld. Inwezen
vormt het Engelse recht het product van een ononderbroken ontwikkeling vanaf
1066, hetjaar waarin Willem de Veroveraar in de slag bij Hastings de laatste
Angelsaksische koning versloeg en het fundament legde voor het huidige
Engelse Koninkrijk en het Engelse rechtssysteem; zie voor kenmerken van
het Engelse recht, HOODPHll..lpsIHUDSON,First book of English law, p. 4 e.v.;
WALKER, WARD, English legal system, p. 3 e.v. Daarentegen kent de
geschiedenis van het Nederlandse recht een aantal perioden die worden
gescheiden door min of meer scherpe breuklijnen (waarvan de Franse revolutie
wellicht de bekendste is). Zo zijn invloeden te ontdekken van het Romeinse
recht, het Oud-vaderlands recht en het Franse recht. Wij kennen dan ook met
de eigen-aardige rechtsfiguren die voortkomen uit de eeuwenoude traditie van
de common law (en equity) en die het gezicht van het Engelse recht bepalen.
Ik denk daarbij met name juist aan de voor dit onderzoek belangrijke figuur
van de discovery.

Dit hoeft aan de zin van rechtsvergelijkend onderzoek waarbij de
rechtsstelsels van deze landen zijn betrokken echter niet in de weg te staan.
Wei stelt het eisen aan de wijze waarop zo'n onderzoek wordt uitgevoerd. De
inzet zal moeten zijn om de grondstructuren, de rationale waarop de beide
stelsels zijn opgebouwd, bloot te leggen. Aldus kan een niveau van vergelijk-
bare grootheden worden bereikt; vgl. hieromtrentZWEIGERT,KOTZ,Einfiihrung
in die Rechtsvergleichung, p. 33 e.v. en KOKKINI-IATRIDOU,Een inleiding
tot het rechtsvergelijkende onderzoek, p. 129 e.v. Deze werkwijze vergt een
tamelijk uitvoerige beschrijving van het positieve recht. In de eerste drie
hoofdstukken is daarvoor de nodige plaats ingeruimd. Bovendien kan de
confrontatie met (de uitgangspunten van) een rechtsstelsel uit een andere
rechtsfamilie juist bijzonder vruchtbaar zijn. De rechtsvergelijking heeft dan
als het ware de functie van een spiegel die ons recht wordt voorgehouden.

- - -- -------
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Aldus wordt de vanzelfsprekendheid van de gekozen uitgangspunten ge-
relativeerd en vaIlen de nadelen en tekortkomingen van het eigen recht beter
op; vgl. DE BOER, Vergelijkenderwijs: de inspiratie van buitenlands recht,
WPNR 6033 (1992), p. 44 en p. 46.

Het manuscript is afgesloten op 1 september 1996.

Slechts in een enkel gevaI en waar dat nog mogelijk was is de na 1 september
1996 verschenen rechtspraak en literatuur verwerkt.

Ten slotte nog enkele praktische opmerkingen. Waar een wetsartikel zonder
aanduiding wordt vermeld, bedoel ik een bepaling uit het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering. Het voorstel van wet tot wijziging van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafvordering
en andere wetten, bijl. hand. Tweede Kamer 1995-1996,24.651, nrs. 1-3, wordt
hiema 'het Ontwerp' genoemd. De verwijzingen naar de literatuur zijn zoveel
mogelijk verkort weergegeven. Voor gedetailleerde gegevens verwijs ik naar
de Literatuurlijst.





HOOFDSTUK 1

Processuele mededelingsplichten in de dagvaar-
dingsprocedure in eerste aanleg

I De dagvaarding en conclusie van eis

inleiding
4. Al in de dagvaarding zelf( en de in de praktijk daarrnee gelijk te stellen
conclusie van eis) ligt de eerste mededelingsplicht van de dagvaar-
dingsprocedure opgesloten. In art. 5 aanhef en sub 30 is namelijk bepaald
dat de dagvaarding 'de middelen en het onderwerp van den eisch, met
eene duidelijke en bepaalde conclusie' moet behelzen. De daarop
volgende conclusie van eis dient ingevolge art. 140 met redenen omkleed
te zijn.

De eonclusie van eis vervult nauwelijks nog een zelfstandige rol van betekenis.
In de praktijk pleegt dit stuk niet meer in te houden dan dat eiser daarin als
herhaald en ingevoegd wenst te zien de gronden en middelen, vervat in het
exploit van dagvaarding, waarop overeenkomstig de in dat exploit vervatte
vordering wordt geeoneludeerd voor eis. Om deze reden komt de eonclusie
van eis in het Ontwerp te vervallen. Zie MvT bij het Ontwerp, art. 2.4.4.; vgl.
voorts WESSELlNG-VAN GENT, Burgerlijke reehtsvordering, art. 141, aant. 2.
In de kantongereehtsproeedure is dit reeds gebeurd; zie YNZONIDES, MEIJER,
De eiviele kantongereehtsproeedure, p. 51. Vandaar dat de eonclusie van eis
hiema niet afzonderlijk en explieiet wordt besproken.

Inhet Ontwerp is het vereiste van art. 5 aanhef en sub 30 in vrijwel dezelfde,
aan de tijd aangepaste bewoordingen teruggekeerd; zie art. 2.3.1 lid 2 aanhef
en sub d.

Het voorschrift van art. 5 is van overeenkomstige toepassing in de kanton-
gerechtsprocedure (art. 103). De bepaling is evenwel beperkt tot bij exploit
uitgebrachte dagvaardingen. Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan kan
thans de procedure bij de kantonrechter namelijk ook worden ingeleid met
een dagvaarding in de vorrn van een forrnulier dat aan de griffie wordt
toegezonden (art. 104). Dit zou aan een behoefte voorzien bij justitiabelen
die zonder rechtsbijstand procederen. De minister van Justitie heeft een model
van het te gebruiken formulier en een toelichting daarbij vastgesteld; zie Stert.
25 oktober 1991, 208. Daaruit blijkt dat de eiser nauwkeurig moet aangeven
welke uitspraak hij van de kantonrechter verlangt, alsmede de argumenten
waarop de vordering is gebaseerd. Achter het dagvaardingsfonnulier en de
'echte' dagvaarding gaat in wezen dus dezelfde mededelingsplicht schuil. Zie
YZONIDES, MEIJER, De civiele kantongerechtsprocedure, p. 58-61, alsmede
p. 131-135 voor het vastgestelde formulier en de toelichting. lnrniddels heeft
de minister, daartoe aangespoord door de Raad van State, moeten vaststellen
dat het fonnulier in de praktijk niet de voordelen heeft gebracht die ervan
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werden verwacht. In het antwerp komt het fonnulier dan ook te vervallen;
zie MvT, p. 115. Inhet Voorontwerp werd het formulier nog bij de rechtbank
gemtroduceerd in zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen; art.
2.3.3.

De omvang van de mededelingsplicht waar de procedure mee wordt
ingeluid laat zich langs twee wegen nader bepalen. Ten eerste zijn de
aard en het doel van de dagvaarding (en de conclusie van eis) van belang.
De wijze waarop in de dagvaardingsprocedure voor het overige relevante
feiten en omstandigheden worden verzameld, is een tweede gezichtspunt.

de inhoud van de dagvaarding naar haar strekking
5. De dagvaarding strekt ertoe de gedaagde en de rechter te 'informeren'
omtrent de ingestelde procedure en het daarin gevorderde, opdat de
gedaagde zich kan verweren en de rechter een (rechts)oordeel kan vellen.
Hieruit voIgt dat de eiser aangeeft wat hij vordert en waarom hij dat doet.

Het uitbrengen van de dagvaarding is de eerste stap op de weg in rechte. Eiser
kondigt met dit stuk op formele wijze aan de wederpartij een procedure aan
en roept hem op om voor de rechter te verschijnen 'teneinde te horen eis doen
en concluderen ... ' (STAR BUSMANNIRUTTEN, Hoofdstukken van burgerlijke
rechtsvordering, Dr. 170). Vervolgens richt de eisende partij zich door middel
van de conclusie van eis tot de rechter met het verzoek zijn vordering toe te
wijzen; zie STAR BUSMANNIRUTTEN,Hoofdstukken van burgerlijke rechtsvor-
dering, Dr. 202a; WESSELING-vANGENT, Burgerlijke rechtsvordering art. 140,
aant. 1.

Hieruit volgt dat de eiser in de eerste plaats zijn stellingen voldoende
duidelijk, begrijpelijk en gespecificeerd moet aangeven, opdat gedaagde zich
kan verweren. In de fraaie woorden van CLEVERINGArvAN ROSSEMICLEVERIN-
GA, Verklaring van het Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,
p. 161):

"aldus immers maakt zij (deze mededelingsplicht, WVDR) den gedaagde
een antwoord mogelijk, zonder dat hij behoeft te vrezen, dat zijn bescheid
wei den frontaanval rnogelijk zal keren, maar niet een omsingeling zal
beletten op de flanken door uit wazige verten later onverhoeds aanrukkende
vijandelijke vleugels."

Vgl. ook HR 15 november 1991, NJ 1992,724 (BoogaardTrading/N. V.P.l).
Eiser kan er dus niet mee volstaan zijn vordering 'op nader aan te voeren
gronden' in te stellen (HR 6 juni 1913, NJ 1913,789 (Schlesinger/Snijders).

In de tweede plaats wordt van eiser verlangd dat zij zo volledig is, dat de
rechter voldoende aanknopingspunten heeft om het gevorderde in overweging
te nemen. Zo mag de rechter zelfs in geval de gedaagde niet op de terechtzitting
is verschenen en tegen hem verstek is verleend, de vordering niet zonder meer
toewijzen, namelijk niet in geval dat de vordering hem prima facie' onregtmatig
of ongegrond' voorkomt (art. 76 lid 1; zo ook art. 2.6.1 antwerp). Onder
'onregtmatig' dient in dit verband te worden verstaan dat de gestelde feiten
rechtens niet tot het gevorderde kunnen lei den. Met ongegrond wordt gedoeld



de dagvaarding en concusie van eis 11

op de omstandigheid dat de juistheid van het gestelde bij het enkele stilzwijgen
van gedaagde in twijfel kan worden getrokken. Hoewel de redaetie van art.
76 erop duidt dat het bovenstaande sleehts een uitzondering is en de reehter
in beginse! gehouden is na verleend verstek de vordering toe te wijzen, kan
uit de reehtspraak worden afgeleid dat hij hier enige bewegingsvrijheid heeft.
Het staat de reehter zelfs vrij de eisende partij bewijs van haar - vooralsnog
eoigszins twijfelachtige - stellingen op te dragen. Zie hierover HR 15 maart
1946, NJ 1946, 187 (cassatie in het belang der wet); HR 17 januari 1969, NJ
1969,112 (Autopark Bore/De Vries); ASSERlANEMAiVERDAM,Van bewijs,
p. 28; VANROSSEMICLEVERINGA,Verklaring van het Nederlands Wetboek
van Burgerlijke Reehtsvordering, p. 44.; SCHELTEMA,Nederlands burgerlijk
bewijsreeht, p. 21; STARBUSMANNIRUTTEN,Hoofdstukken van burgerlijke
reehtsvordering, p. 168; STERK,Verzet en verstek, in: Een goede proeesorde,
p. 200; WESSELING-VANGENT, Burgerlijke reehtsvordering, art. 176, aant.
6 en 7.

Telkens komt het erop aan dat eiser voor de reehter en de wederpartij het
wat en waarom van zijn vordering duidelijk maakt; zie in deze zin reeds HR
20 december 1895, W. 6750 (Lightborn Aspinall & Co'/Kan); zie recent HR
23 oktober 1992, NJ 1992,814 (Holding/Nationale Nederlanden). Feiten,
omstandigheden, reehten en reehtsverhoudingen die eiser aan zijn eonelusie
(lees: vordering) ten grondslag meent te kunnen leggen, moeten door hem
worden gesteld. Dit wordt ook weI het 'fundamentum petiturn' genoemd; zie
HUGENHOLTZiHEEMSKERK,Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht,
nr. 54; SN1JDERS,YNZONIDES,MEIJER,Nederlands burgerlijk proeesreeht, or.
298.

Aan het 'wat en waarom' -vereiste wordt naar heersende opvattingen
voldaan als de vordering zodanig is omschreven dat zij kan worden
'geindividualiseerd' .

Betekent het bovenstaande nu dat eiser naast de feiten en omstandigheden
die de door hem ingeroepen reehtsbetrekking vormgeven ook die feiten moet
stellen die betrekking hebben op het ontstaan van de litigieuze rechtsverhou-
ding, zoaIs de zogenaamde substantieringstheorie wil? Of kan eiser volstaan
met een zodanige uiteenzetting van zijn ste1lingen dat het gevorderde afdoende
is onderscheiden van andere vorderingen, hetgeen de zogenaamde individualise-
ringstheorie voorschrijft? De heersende leer is dat eiser het wat en waarom
van zijn vordering voldoende heeft omscbreven aIs hij deze heeft gemdividuali-
seerd ten opziehte van andere vorderingen. Aldus hoeft de eiser bijvoorbeeld
niet reeds in de dagvaarding aan te geven hoe de reehtsbetrekking waarop hij
zijn vordering doet steunen is ontstaan (tenzij dit dee! uitrnaakt van de tussen
partijen bestaande rechtsstrijd), doch hoeft hij het bestaan ervan sleehts te
stellen. Sinds het arrest van de Hoge Raad van 6 januari 1928 (NJ 1928, 755,
Klatt/Van den Berg) is dit vaste jurisprudentie. In die zaak ging het om een
vermeende inbreuk op het bezitsrecht van eisers. Zij konden ermee volstaan
hun bezit te stellen; niet vereist was dat zij tevens aangaven uit welke feiten
het bezit was af te leiden; zie ook de heldere noot van SCHOLTENonder dit
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arrest; zie voorts HR 29 december 1916, NJ 1917, 123 (HoekstraIVan den
Po/); HR 29 oktober 1926, W. 11589 (Scholtmeijer/Van Gorp); HR 29 mei
1931, NJ 1931, 1385 (Thomas/Bos)

Voor termen die een juridische kwalificatie inhouden betekent individuali-
seren dat ze feitelijk worden geadstrueerd, tenzij dergelijke ornschrijvingen
reeds een feitelijke inhoud hebben. Zo moet bij een onrechtmatige-daadsactie
het begrip 'schuld' worden uitgewerkt in feiten waaruit de schuld voortvloeit
(HR 16 december 1938, NJ 1939, 829 (Stoomvaart Maatschappij Rotter-
dam/Theologosiy; maar spreken uitdrukkingen als 'bezit' en 'veroorzaken'
voldoende voor zichzelf (HR 6 januari 1928, NJ 1928, 755 (Klatt/Van den
Berg); HR 6 maart 1930, NJ 1930, 781 (Van AslWouda); HR 19 december
1929, NJ 1930, 719 (Nieuwe Eerste Nederlandsche/Van der Veen». Bij dit
alles geldt dat de omstandigheden van het geval een rol kunnen spelen. Zo
is vooral de positie van de gedaagde, aan wie de dagvaarding immers is gericht,
van belang. Ten sIotte zij hier reeds vermeld dat in een Iatere fase van de
procedure, mede afhankelijk van de processuele houding van de gedaagde,
van eiser verIangd kan worden dat hij zijn stellingen nader uitwerkt.

de inhoud van de dagvaarding in het licht van de wijze van jeitengaring
6. De omvang van de mededelingsplicht die aan de dagvaarding is
verbonden wordt, zoals reeds is opgemerkt, mede bepaald door de wijze
waarop overigens inde procedure de relevante feiten en omstandigheden
worden verzameld. Met name de regels met betrekking tot het veranderen
van de eis en het aanvoeren van 'nieuwe' feiten zijn hier van belang.

De dagvaarding is (naast de conclusie van eis) niet het enige stuk waarin de
eiser feiten presenteert. Ook in de conclusie van repliek en bij pleidooi kan
hij dat doen en heeft hij de mogelijkheid naderte preciseren en te concretiseren.
Daarnaast opent de wet demogelijkheid tothet nemen van nog meer conclusies
(art. 142 tweede lid) en hebben partijen op verschillende tijdstippen - bijvoor-
beeld tijdens een comparitie of op de zitting tijdens het pleidooi - de
gelegenheid hun stellingen mondeling toe te lichten. In het Ontwerp is dit niet
anders; vgl. art. 2.4.8 en 2.4.10. Daarnaast kan de rechter al het materiaal dat
door partijen via de daartoe bestemde kanalen naar voren is gebracht, in zijn
beslissing meenemen. Dit mag als een winstpunt worden beschouwd, hoewel
als nadeel geldt dat partijen elkaar tot in een laat stadium van de procedure
met bepaalde feiten kunnen overrompelen. Vandaar dat er in dit verband twee
grenzen zijn getrokken. In de eerste plaats heeft de wetgever voorwaarden
gesteld aan de bevoegdheid om de eis gedurende de loop van het geding te
vermeerderen of te veranderen: de verweerder mag door vermeerdering of
verandering van eis niet onredelijk in zijn verdediging worden bemoeilijkt.
Evenrnin mag het geding daardoor onredelijk worden vertraagd. Bovendien
is de bevoegheid tot vermeerderen of veranderen uitgesloten als een of meer
gedaagdeo niet zijn opgekomen; art. 112 en art. 134; HUGENHOLTzi
HEEMSKERK,Hoofdlijnen van NederIands burgerIijk procesrecht, nr. 71;
SNUDERS,YNZONIDES,MWER, Nederlands burgerlijk procesrecht, nr. 354-359;
VRANKENin zijn annotatie onder HR 10 juni 1988, NJ 1989,30 (Skipool/
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Gemeenle Rotterdam) onder nr. 5; WESSELlNG-VANGENT, Burgerlijke
rechtsvordering, art. 134, aant. 10. Het Ontwerp spreekt in dit verband van
strijd met de eisen van een goede procesorde; art. 2.4.6 lid 1. Hiermee is geen
wijziging van het huidige recht beoogd: MvT bij art. 2.4.6.

In de tweede plaats speelt het nauw verwante probleem van het tardief in
de procedure presenteren van nieuwe feiten. Ais de tegenpartij niet meer
voldoende heeft kunnen reageren op (te) laat in de procedure naar voren
gebrachte feiten, ofals daardoor een nader onderzoek nodig zou zijn waarvoor
het desbetreffende geding geen gelegenheid meer biedt, mag (of: moet) de
rechter die feiten buiten beschouwing laten. Deze situatie doet zich veelal in
hoger beroep voor; vgl. TEN KATE, Procesregels naar de kern genomen, in:
Haardt-bundel, p. 81-82; zie ook HR 6 april 1979, NJ 1980,34 (Reuverslgem.
Zwolle); HR 27 juni 1980, NJ 1980,635 (FelderhojJIGadiot); HR 6 november
1981, NJ 1982,228 (KonijnenburgIProtempo); HR 14januari 1983, NJ 1983,
457 (HajzianilVan Woerden); HR 31 oktober 1986, NJ 1987,271 (Banna-
ni/Labidiy; zie ook VRANKEN in zijn annotatie onder HR 10 juni 1988, NJ
1989,30 tSkipool/Rotterdami. In ieder geval is het niet nodig dat de wederpartij
een akte ter rolle neemt, met geen ander doel dan te voorkomen dat de in een
laat stadium naar voren geschoven feiten als onbetwist vast komen te staan.
Noch een goede procesorde, noch enig ander rechtsbelang is er vol gens de
Hoge Raad mee gediend dat in zo'n geval een akte wordt genomen; HR 9 juni
1972, NJ 1972,379 (KraaijveldlNeesman); HR 15 september 1995, NJ 1996,
20 (Van StraateniNationaal Fonds Kinderbescherming).

In beide gevallen genereert het regime van feitengaring een op de eiser reeds
bij de aanvang van een procedure rustende mededelingsplicht. Zowel de in
art. 112 en 134 vervatte beperkingen als de regeling met betrekking tot nieuwe
feiten veronderstelt namelijk dat het in de dagvaarding gestelde tot op zekere
hoogte volmaakt is. De achtergrond is opnieuw dat de gedaagde er bij het
opstellen van zijn verweer van op aan moet kunnen dat hij op een later tijdstip
niet onverhoeds in de rug wordt aangevallen. De slotsom is dan ook dezelfde
als hierboven reeds is gesteld: de eiser moet die feiten stell en die in de regel
het gevorderde rechtvaardigen overeenkomstig hetgeen in het voorschrift van
art. 5 sub 3 is voorgeschreven.

aanscherping van de stelplicht in het nieuwe recht
7. Opmerkelijk is dat het Ontwerp in art. 1.3.3 met nadruk bepaalt dat
partijen verplicht zijn 'de voor hun stellingen relevante feiten volledig
en naar waarheid aan te voeren' .

Langs verschillende zijden wordt er in de derde afdeling van het Ontwerp op
gewezen dat partijen niet alleen rechten hebben, maar ook plichten. Een
daarvan heeft betrekking op het bijeenbrengen van de feiten. Gedoeld wordt
op art. 1.3.3, waarin partijen expliciet wordt opgedragen volledig te zijn. In
de MvT op deze bepaling onderstreept de minister het belang hiervan in ferme
bewoordingen (p. 82):

"Traditioneel komt C ... ) aan partijen de taak toe, de feitelijke inhoud en
omvang van de zaak aan te geven. Daartoe moeten zij feiten aanvoeren.
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Ik acht het van belang dat in dit verband duidelijk wordt gemaakt, dat het
ook in een civiele procedure niet aangaat dat partijen relevante feiten bewust
achterhouden of onjuist aangeven."

Oeze opmerking heeft betrekking op de stelplicht van partijen in bet algemeen
en derhalve ook op de dagvaarding (en de conclusie van eis).

Met deze nieuwe bepaling - die in het Voorontwerp nog ontbrak - wordt
niet beoogd de partij-autonornie te beperken; de minister maakt in dit verband
(nogmaals) duidelijk maken dat partijen zich niet achter die autonomie mogen
verschuilen (t.a.p.):

"Tenzij uit de wet anders voortvloeit, zijn het de partijen die aard en omvang
van het geschil bepalen waarover de rechter dient te beslissen. Omdat zij
in dit kader ook de feitelijke omvang van het geschil aangeven, zijn zij in
beginsel niet verplicht om feiten aan te voeren die buiten dat kader vall en.
Maar vraagt men eenmaal op grond van een bepaalde feitenconstellatie
aan de rechter een beslissing over een geschil, dan gaat het niet aan om
de rechter die beslissing te bemoeilijken of zelfs onmogelijk te maken, door
hem benodigde gegevens, die wei binnen het bedoelde kader vallen, te
onthouden. "

De in de Mvt aan art. 1.3.3 ten grondslag gelegde gedachte lijkt iruniddels
ook in de rechtspraak van de Hoge Raad door te klinken. In zijn arrest van
40ktober 1996 (RvdW 1996, 197 C inzake Goosen! Goosen) oordeelde de
Raad namelijk dat het bijzonder rechtsmiddel van request-civiel openstaat
ingeval een partij door haar oneerlijke proceshouding belet dat in de procedure
feiten aan het licht komen die tot eeo voor de wederpartij gunstige afloop van
die procedure zouden kunnen hebben geleid. Oit zal zich voordoen, zo vervolgt
de Hoge Raad, wanneer een partij de zojuist omschreven feiten verzwijgt,
terwijl zij wist of behoorde te weten dat de wederpartij niet met die feiten
bekend was of redelijkerwijs bekend hoorde te zijn. Alsdan is volgens de Hoge
Raad namelijk (reeds) sprake van bedrog of arglist in de zin van art. 382 onder
10. Wat opvalt is dat een concrete mededelingsplicht die de desbetreffende
partij tot spreken had moeten aanzetten ontbreekt. Ik volsta hier met dit te
signaleren. Het antwoord op de vraag of en in hoeverre thans een fundamentele
koerswijziging is ingezet moet wachten totdat de overige ontwikkelingen op
het terrein van de mededelingsplichten in het procesrecht in kaart zijn gebracht.

sancties
8. Bij de handhaving van de dagvaarding als mededelingsplicht dienen
zich verschillende sancties aan: nietigheid van de dagvaarding en niet-
ontvankelijkheid of afwijzing van het gevorderde. Daamaast staan de
rechter instrumenten ten dienste om tekorten aan te vullen.

Men zou met STAR BUSMANNIRUlTEN (Hoofdstukken van burgerlijke rechts-
vordering, nr. 183) kunnen stellen dat de in de dagvaarding besloten
mededelingsplicht ook zou gelden, wanneer zij niet in de wet was opgenomen.
Een dagvaarding die derrnate onduidelijk en vaag is dat zij door de rechter
niet te toetsen is, of zo onvolledig is dat zij de vordering niet kan dragen, zal
immers steeds tot afwijzing van het geeiste leiden, zelfs als de gedaagde verstek
heeft laten gaan. De sanctie die de wet stelt op het niet of gebrekkig nakomen
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van de mededelingsplicht, te weten nietigheid van de dagvaarding, voorziet
evenwel in een zelfstandige bestaansgrond. Gegeven de hierboven besproken
strekking van de dagvaarding, moet - in de regel - worden aangenomen dat
niet nakorning van deze mededelingsplicht tot gevolg heeft dat de gedaagde
in zijn verdediging is benadeeld in de zin van art. 94; zie HR 15 november
1991, NJ 1992,724 (BoogaardTradinglN. v.P.l); vgl. ook art. 1.6.20 antwerp.

Welke plaats neemt de nietigheidssanctie nu in als we haar vergelijken met
de andere - vanzelfsprekende - sanctie van afwijzing van de vordering? Tot
aan het arrest van de Hoge Raad inzake Van Vliet/Vicron (HR 24 mei 1957,
NJ 1959, 10) bestond er op dit punt onduidelijkheid. Soms werd een onder-
scheid gemaakt tussen nietigheid enerzijds en niet-ontvankelijkheid of
afwijzinganderzijds; zie HR23 januari 1930, NJ 1930,717 (Van Stratum/Breg-
man) en HR 29 mei 1931, NJ 1931, 1385 (Thomas/Bos). Andere keren werd
dit onderseheid niet gemaakt; zie HR 6 december 1928, NJ 1929, 340
(Englebert/Van den Berg)). In Van Vliet/Vicron stonden partijen in een
contractuele relatie tot elkaar. VanVliet wilde daaraan een einde maken en
vorderde ontbinding op grond van wanprestatie. De daarvoor door hem aan-
gevoerde gronden welke in het geding nog relevant waren, beoordeelde het
hof als stellingen welke

"slechts kunnen worden beschouwd als vaag geformuleerde klachten en
niet als wei omschreven feiten, welke - bewezen zijnde - als door Vicron
gepleegde wanprestatie ten aanzien van meergenoemde overeenkomst
zouden zijn te kwalifieeren".

Het hofwees de vordering af. In eassatie klaagde Van Vliet erover dat Vicron
bij het hof geen bezwaar had gemaakt tegen het feit dat haar onvoldoende
inzicht was verschaft in de stelJingen van haar tegenpartij en dat het hof
derhal ve, door te overwegen als voomoemd, ten onrechte niet de rechtsgronden,
maar de 'rechtsmiddelen' had aangevuld. Op grond van art. 94 eerste lid (oud)
mocht de rechter namelijk slechts dan ingaan op een vormgebrek als dat van
art. 5 - te weten het sehenden van de daar geregelde mededelingsplieht - als
daarop door de gedaagde een beroep was gedaan. Zieh uitsprekend over het
middel stelde de Hoge Raad voorop dat vaagheid of duisterheid van het in
de dagvaarding gestelde, tot nietigheid van die dagvaarding kan leiden indien
de verschenen gedaagde daar een beroep op doet. De Hoge Raad ging
vervolgens verder door hieraan toe te voegen dat vaagheid, duisterheid alsmede
onvolledigheid van de dagvaarding ook, 'naar IS rechters oordeel, onverschillig
het standpunt van gedaagde ' aan toewijzing van de vordering in de weg kan
staan. Kortom, beide rechtsgevolgen zijn mogelijk. De Hoge Raad schetste
uitvoerig wat de reehter te doen staat in het geval hem de feiten, die de eiser
met inachtneming van het bepaalde in art. 134 gedurende de loop van het
geding mag aanvullen, onduidelijk en ongenoegzaam voorkomen:

"dat, zo de eiser in den loop van het geding ter aanvulling ofverduidelijking
van het in de dagvaarding gestelde geen of onvoldoende nadere feiten heeft
gesteld en ook niet een door hem gedaan bewijsaanbod nadere precisering
van het gestelde kan brengen, de rechter ambtshalve den eiser door een
comparitie van partijen of door een bewijsopdraeht de gelegenheid kan
geven zijn stellingen met het oog op de ontvankelijkheid van zijn vordering
nader te preciseren, doch het aan het beleid van den rechter, die over de
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feiten oordeelt, is overgelaten ofhij daartoe termen aanwezig acht" (eursief
toegevoegd, WVDR).

Zie in gelijke zin HR 30 januari 1959, NJ 1960,85 (RuizenaarlTimmermans);
HR21 november 1980, NJ 1981,101 (Mehit/Achjie); HR 18 maart 1994, NJ
1994,407 (Ciba Geigy/Rovens).

Naast bedreiging met nietigheid van de dagvaarding wordt eisers medede-
lingsplieht dus afgedwongen door een aetieve, naar eigen inzicht opererende
reehter, die door het treffen van door hem passend voorkomende maatregelen
mededeelzaamheid foreeert. Aldus sluit de met Van Vliet/Vicron ingezette
lijn nauw aan bij de algemene tendens in het huidige proeesreeht, die erop
neerkomt dat in toenemende mate naar rniddelen wordt gezoeht waarrnee de
reehter de procedure zo soepel en doeltreffend mogelijk kan laten verlopen.
Een belangrijk voorbeeld hiervan is de hierna te bespreken eomparitie (na
antwoord). Slaagt de reehter er niet in voldoende inzieht in de feitelijke
eonstellatie te verkrijgen, hetgeen pas na verloop van tijd zal blijken, dan is
zijn uiteindelijke 'sanetie' dat hij de eiser niet kan ontvangen in zijn vordering.
Daannee is tevens aangegeven dat de onderhavige mededelingsplieht een
doorlopende is, dat wil zeggen, gegrondvest in de dagvaarding, doeh geldend
en 'actief' gedurende het gehele geding; zie in deze zin ook de MvT bij art.
1.3.3 Ontwerp (p. 82) waarin erop wordt gewezen dat niet alle inforrnatie in
het eerste proeesstuk hoeft te worden opgenomen, doeh dat in beginsel
gedurende de loop van de gehele procedure informatie kan worden verstrekt.
Daar wordt evenwel onmiddellijk aan toegevoegd dat steeds meer wordt bepleit
dat in een zo vroeg mogelijk stadium alle feiten worden uitgewisseld.

De sanetie die het Ontwerp inmiddels (het Voortwerp zweeg op dit punt)
aan de ruet naleving van de in art. 1.3.3 neergelegde mededelingsplieht
verbindt, is dat de reehter daaraan de gevolgen kan verbinden die hij geraden
aeht. Aldus sluit het Ontwerp aan bij het huidige reeht. Opmerking verdient
nog dat in art. 1.3.3 niet uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met' gewiehtige
redenen' die een partij liever doen zwijgen dan spreken. Dit is weI het geval
in art. 1.3.4 waarrnee art. 1.3.3 volgens de MvT eorrespondeert (zie p. 82) en
waarin de reehter de bevoegdheid wordt verleend om partijen te bevelen een
nadere mondelinge toeliehting op hun stelling te geven of om bepaalde
beseheiden te overleggen.

2 De conclusie van antwoord

de motiveringseis als mededelingsplicht
9. De hierboven besproken mededelingsplieht van de eiser wordt op de
voet gevolgd door een soortgelijke, op de gedaagde drukkende proces-
suele mededelingsplieht. Het weerwoord van gedaagde tegen de eonclusie
van eis (lees: dagvaarding) wordt kraehtens art. 141 namelijk 'bij met
redenen omkleede conclusie' (van antwoord) voorgedragen. Een eonclusie
van antwoord die niet aan die voorsehrift voldoet kan de reehter als
onvoldoende gemotiveerd passeren, onder toewijzing van het door de
eiser gevorderde.
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De - ook hier dubbele - ratio van art. 141 ligt in het verlengde van de zojuist
behandelde mededelingsplicht van de eiser. Zowel de eiser als de rechter
hebben aanspraak op een zekere hoeveelheid informatie van verweerder, opdat
zij hun rol in de procedure naar behoren kunnen vervullen. In STARBUSMANN!
RUTTEN(Hoofdstukken van burgerlijke reehtsvordering, ill. 173) is dit treffend
als voigt weergegeven:

"( ...) de eiser, die zelf gehouden is nauwkeurig te omschrijven wat en
waarom hij vordert, behoort te mogen rekenen op een voldoende gemoti-
veerd antwoord van de zijde der wederpartij. Aileen op die wijze kan een
ordelijke behandeling der zaak worden verwacht, strokend met de eisen
van een goede procesvoering. Om die te verwezenlijken moeten beide
partijen gelijkelijk samenwerken, ten einde de reehter defoitelijke gegevens
te verschaffen welke hij ter oplossing van het geschil behoeft. Allereerst
is daarvoor onontbeerlijk, dat zij duidelijk en onomwonden mededelen, over
welke stellingen zij het al dan niet eens zijn. Met algemeen vage ontkenning-
en kan de gedaagde noch de eiser volstaan" (cursieftoegevoegd).

De gevolgen voor de bloot ontkennende gedaagde laten zich nu makkelijk
raden (t.a.p.):

"Daarom blijft een niet of onvoldoende gemotiveerde conclusie buiten
beschouwing. De rechter zal zich te dien aanzien gedragen alsof een
verwering in het geheel niet is gevoerd en gezien de stellingen van de eiser
de vordering toewijzen, indien deze voor toewijzing vatbaar is."

Vgl. in gelijke zin VANROSSEMICLEVERINGA,Verklaring van het Nederlands
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, aant. 2 op art. 141.

VEEGENSheeft reeds in zijn noot onder het - hiema ook nog in een ander
verband te bespreken Bloedproefarrest (HR 12juni 1953, NJ 1954, 61) in
gewaagde bewoordingen laten zien wat een en ander uiteindelijk betekent:

"In zoverre is iedere partij dus gehouden haar tegenstander in het geding
de door dezen verlangde feitelijke gegevens te verschaffen."

De inhoud en omvang van de mededelings( - of stel)plicht van verweerder
worden (deels) bepaald door het voorschrift van concentratie van verweer
en zijn daarnaast, mede in verbinding met de mededelingsplicht van de
eiser, vooral in de rechtspraak tot ontwikkeling gekomen.

concentratie van verweer
10. Evenals de mededelingsplicht van de eiser, komt die van de
gedaagde in de loop van het geding tot ontwikkeling. De - min of meer
harde - kern daarvan dient evenwel 'geconcentreerd', dat wil zeggen in
de conc1usie van antwoord, te worden medegedeeld. Wat aldus buiten
beschouwing blijft kan later niet alsnog naar voren worden gebracht.

Ook voor de verweerder geldt dat hij in de loop van de procedure meer vorm
geeft aan zijn mededelingsplicht. Hij komt irnmers ook na zijn conclusie van
antwoord nog aan het woord, bijvoorbeeld in zijn conclusie van dupliek, tijdens
een comparitie (na antwoord), in eventuele nadere conclusies en tijdens het
pleidooi. Zijn mededelingsplicht vindt echter - evenals bij de eiser het geval
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is - haar grondslag in het eerste stuk dat de gedaagde produceert: de conc1usie
van antwoord. Het tweede lid van art. 141 bepaalt namelijk dat de verweerder

"(...) is gehouden aile exceptien en zijn antwoord ten principale tegelijk
voor te dragen, op straffen van verval der niet voorgedragene exceptien,
en, indien niet ten principaIe geantwoord is, van het regt om zulks te doen. "

Deze bepaling is ingevoerd bij de zogenaamde Lex Hartogh (Wet van 7 juli
1896, Stb. 1896, 103) en beoogde een einde te maken aan de onder vigeur
van het Wetboek 1838 bestaande situatie waarin verscbillende excepties die
niet specifiek op de kern en de inhoud van het gescbil betrekking hadden, op
een (aan duidelijkheid te wensen overlatende) wettelijk voorgeschreven
volgorde aan het oordeel van rechter moesten worden onderworpen. De
gedachte achter de gedetailleerd geregelde behandeling van de excepties was
dat moest worden voorkomen dat de zaak ten principaIe werd besproken als
deze op processuele gronden kon worden afgedaan. Het praktische resultaat
was echter dat de gedaagde de procedure eindeloos kon vertragen en verlengen.
Bij STARBUSMANNIRUITEN(Hoofdstukken van burgerlijke rechtsvordering,
nr. 193-194) is voorgerekend dat er aIdus mogelijkerwijs in achttien instanties
kon worden gepleit, alvorens men aan de hoofdzaak toekwam! am dit te
omzeilen is bij de Lex Harthogh de verdediging gecornprimeerd tot een min
of meer geconcentreerd verweer. Daarbij moet weI onderscheid gemaakt
worden tussen zogenaamde excepties en verweer ten principale; zie ook, in
historische perspectief, ASSER,Rechtsvordering, de geschiedenis voorbij, in:
BW-Krant Jaarboek 1994, p. 46-48.

Onder excepties worden verstaan aile weren die niet specifiek op de
hoofdzaak zelf betrekking hebben, zoals bijvoorbeeld een beroep op de
onbevoegdheid van de rechter of op de nietigheid van de dagvaarding; vgl.
HR 22 oktober 1993, NJ 1994,374 (de Staat/Van Galen); HR 29 april 1994,
NJ 1994,488 (Edelsyndicaat/Van Hout). Dit soort weren dient geconcentreerd
te worden gepresenteerd, op straffe van verval van de niet voorgedragen
excepties. In de loop der jaren is het aantal excepties behoorlijk uitgedund.
Bij antwoord ten principale moet gedacht worden aan een verweer dat de
grondslag van de vordering raakt. Het kan betrekking hebben op ontkenning
van feiten aIsook op betwisting van de rechtsgevolgen die de eiser aan de door
haar gestelde feiten verbindt. De eis van concentratie geldt bier ruet zo sterk
als bij de excepties het geval is: aileen indien in de conclusie van antwoord
in het geheel geen principaal verweer is gevoerd mag de gedaagde niet in een
later stadium van dezelfde instantie een dergelijk verweer voeren. Aldus staat
het de gedaagde vrij in zijn conclusie van dupliek met een uitgebreider
en - zelfs - gewijzigd verweer te komen; zie STAR BUSMANNIRUTTEN,
Hoofdstukken van burgerlijke rechtsvordering, p. 194; WESSELING-VANGENT,
Burgerlijke rechtsvordering, art. 141, aant. 7 en 9; HUGENHOLTziHEEMSKERK,
Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, nr. 66 en 67; SNUDERS,
YNZONIDES,MEIJER, Nederlands burgerlijk procesrecht, nr. 310 e.v.; Conclusie
A-G VRANKEN voor HR 26 maart 1993, NJ 1993,613 (NMB Postbank/Ontvan-
ger).

Blijkens art. 97 geldt de eis van geconcentreerd verweer niet in procedures
die bij het kantongerecht aanhangig zijn gemaakt. In het antwerp wordt de
regel daarentegen voor aile dagvaardingsprocedure voorgeschreven; zie art.
2.4.4 lid 3. De MvT bij dit artikel merkt op dat de, gegeven het geringe aantal
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excepties, beperkte betekenis van de regel van concentratie van verweer
algehele toepasselijkheid ervan niet bezwaarlijk maakt. Ondanks deze
relativerende eonstateringen mag worden aangenomen dat art. 141 (en art.
2.4.4 Ontwerp) de eonclusie van antwoord tot het startpunt en in die zin het
fundament van de verdediging maakt en aldus de ondergrens van de
mededelingsplieht van verweerder vormt. Vooral met het oog op het hierna
te bespreken ontwikkelingen in de reehtspraak is het van belang dit te
constateren.

ontwikkelingen in de rechtspraak, het begin: BatavalSalomonsky en
ZuiderentlBezemer
11. Reeds in de twintiger jaren heeft de Hoge Raad in Bataval
Salomonsky(HR 18 december 1925, NJ 1926,228) aangegeven dat een
verweerder die meer kan aanvoeren dan een blote erkenning daarmee
niet mag volstaan als dit de rechter of de eiser in een (te) lastig parket
zou brengen.

InBatavaiSalomonsky ging het om het volgende. Kraehtens een tussen partijen
bestaande overeenkomst ontving Salomonsky van Batava een jaarlijkse toelage,
onder het voorbehoud dat Salomonsky niets zou doen of nalaten dat de
belangen van Batava zou sehaden ofbenadelen, een en ander ter beoordeling
van de raad van eommissarissen van Batava. Toen Batava in navolging van
een daartoe strekkend besluit van de raad van eommissarissen de betalingen
staakte, vorderde Salomonsky in reehte nakoming van de overeenkomst. De
raad weigerde de redenen uiteen te zetten die hij ten grondslag had gelegd aan
zijn voormeld besluit, stellende dat het aan Salomonsky was om aan te tonen
dat het door de eommissarissen gevormde oordeel de toets der goede trouw
niet kon doorstaan. Dit zou erop neer komen dat Salomonsky diende te
stellen - en bij tegenspraak te bewijzen - dat hij niets had gedaan dat in het
nadeel van Batava kon worden uitgelegd. Het spreekt vanzelf dat een dergelijk
zware, op negatieve feiten betrekking hebbende stelplieht en bewijslast
nauwelijks te torsen was. Het hof, daarin gesteund door de Hoge Raad, kwam
Salomonsky dan ook te hulp. Voor het hof gold als uitgangspunt dat ook dat
deel van de overeenkomst waarbij het oordeel van de raad van eommissarissen
beslissend was, te goeder trouw ten uitvoer moest worden gelegd. Dit voerde
het hof uiteindelijk tot het oordeel

"dat het dus in deze voor den reehter mogelijk moest zijn te beoordelen,
of de raad al dan niet te goeder trouw was bij het geven der beslissing, en
of die beslissing zeive, wat betreft behandeling en inhoud, voldeed aan den
eiseh van redelijkheid en billijkheid; dat Batava, door aan den reehter de
kennis der feiten, waarop het oordeel van eommissarissen was gegrond,
te onthouden, het den reehter onmogelijk heeft gemaakt te beoordeelen
ofaan de artikelen 1374 en 1375 BW is voldaan, zoodat de bewering van
Batava, dat de ontbindende voorwaarde vervuld is onvoldoende is
gemotiveerd en het door Salomonsky gestelde onvoldoende is weersproken;"

De Hoge Raad sloot zieh hier moeiteloos bij aan:
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"dat het Hof daarbij geenszins den bewijslast van de goede trouw van den
raad van eommissarissen heeft gelegd op de Batava, maar sleehts van hare
tegenpartij tereeht geen verder bewijs heeft verlangd van eene bewering,
welke de Batava onvoldoende had weersproken;

dat de vraag of hier inderdaad eene niet voldoende tegenspraak was,
is van feitelijken aard en niet ter beoordeling staat van den reehter in
eassatie".

Met andere woorden, het lag op de weg van Batava om mededelingen te doen
omtrent haar argumenten die zij ten grondslag had gelegd aan haar besluit om
de betalingen stop te zetten. Nu zij dit had nagelaten kon van Salomonsky niet
verlangd worden deze argumenten in den blinde te ontzenuwen. IIlustratief
is de opmerking van MEIJERSin zijn annotatie onder het arrest:

"Men kan thans zonder twijfel eonstateren, dat in onze proeedure een
mededeelingsplicht voor partijen bestaat, kraehtens welke telkens als de
rechter de overtuiging heeft, dat een partij meer van de gesehilpunten afweet,
dan hij in zijn eonclusie neersehrijft, hij de eonclusie als onvoldoende
gemotiveerd ter zijde kan stellen" (eursieftoegevoegd).

MEIJERS baseert deze eonstatering niet aileen op de zojuist genoemde
Batava/Salomonsky, maar laat zien dat de Hoge Raad aI vanafhet begin van
deze eeuw eisen stelt aan de motivering van het verweer, die wijzen in de
riehting van proeessuele mededelingspliehten; zie onder meer HR 18 april
1902, W. 7754 (MR.G.lAlmelo) en 13 november 1914,NJ 1915,107.

In Zuiderent/Bezemer (HR 7 januari 1926, NJ 1926, 258) zien we een
gelijke benadering. Meer nog dan inBatavaiSalomonsky (waar de positie
van de reehter inbelangrijke mate meespeelde) wordt in dit arrest de eiser
tegen een al te zwijgzame verweerder in bescherming genomen.

Bezem'ci"\COrderdein eerste aanJeg op grond van wanprestatie ontbinding van
de door hem met Zuiderent aangegane koopovereenkomst met veroordeling
van Zuiderent tot betaling van sehadevergoeding. Die sehade bestond uit het
versehil van de bedongen koopprijs en de marktprijs ten tijde van de
wanprestatie. Over de hoogte van de in aanrnerking te nemen marktprijs
versehilden partijen van mening. Zuiderent beperkte zieh daarbij tot het
eenvoudigweg ontkennen van de door Bezemer gestelde marktprijs. Door deze
stellingname belandde Bezemer in een ongemakkelijke positie: hoe kon hij
nu de hoogte van zoiets fluetuerends als een marktprijs in reehte aantonen?
Het hof en de Hoge Raad kwamen hem te hulp. In de ogen van beide
reehtseolleges kon Zuiderent namelijk niet volstaan met een algemene
ontkenning, doch had hij zieh omtrent de ten tijde van de wanprestatie geldende
marktprijs behoren uit te laten. Nu hij dit niet had gedaan stond daardoor de
door Bezemer gestelde prijs ten proeesse vast. Wederom zien we hier een op
art. 141 gebaseerde processuele mededelingsplieht in antwoord op een
frustrerende houding van de wederpartij. Annotator MEIJERSmerkte nog op
dat uit het feit dat Zuiderent de door Bezemer gestelde prijs betwistte, kon
worden afgeleid dat eerstgenoemde klaarblijkelijk wei nadere gegevens omtrent
de naar zijn mening geldende marktprijs had kunnen verstrekken.
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het vervolg
12. Uit de rechtspraak die op BatavalSalomonsky en ZuiderentlBezemer
is gevolgd, zijn twee elementen af te leiden die bepalend zijn voor
de - grotere - omvang van de motiveringsplicht van de verweerder. Het
eerste houdt verband met het verloop van het feitelijk debat.

Op basis van een analyse van een aanzienlijke hoeveelheid uitspraken van
vooraJ lagere reehters heeft GERBRANDY (Reehtspraak over de deugdelijkheid
van het verweer in burgerlijke zaken, NJB 1952, p. 369-378 en 385-392)
geconcJudeerd dat de verweerder in beginsel kan volstaan met een zogenaamde
simpele doeh duidelijke ontkenning waaruit blijkt wat hij betwist en waarom.
Er kunnen zieh evenwel omstandigheden voordoen waarin aan de motivering
van het verweer strengere eisen worden gesteld. GERBRANDY heeft hier zes
categorieen onderseheiden (a.w., p. 372-374):

"a. Indien de gedaagde zijn verweer doet steunen op een reehtsgrond,
waarvan de juistheid uit bepaalde feiten kan blijken.
b. Indien eisers stellingen, in verhouding tot die van gedaagde, voorshands
zeer aannemelijk zijn, ofindien eiser die, na aanvankeJijke ontkenning,
voorshands aannemelijk gemaakt heeft.
e. Als het geding loopt over feiten waarover gedaagde uit de aard der zaak
ofblijkens de processtukken zich gemakkelijk nader kan uitlaten.
d. Indien eiser zijn stellingen min of meer uitvoerig heeft gespecifieeerd,
en in het bijzonder als een dee I van die feiten bovendien vaststaat.
e. Indien gedaagde, door geen nadere mededelingen te doen, het aan de
reehter onmogelijk maakt om zieh een oordeel over de zaak te vormen.
f. Zonder seherp geformuleerde motivering."

Deze gezichtspunten bepaJen nog steeds het beeld, zij het dat ze ondertussen
eerder regel dan uitzondering zijn. VooropgesteJd kan worden, dit spreekt haast
vanzelf, dat de verweerder niet met - nagenoeg -lege handen mag aankomen
(zie categorie t). Bij de overige categorieen zijn uiteindelijk twee factoren van
belang. De eerste hangt samen met het verloop van het feitelijk debat: vergt
weerlegging van het standpunt van de ene partij - al dan niet naar het inzicht
van de wederpartij - dat specifieke(re) feiten en omstandigheden 'worden
medegedeeld'? Veelal zal dit het gevaI zijn. Een arts die op een verkeerde
medisehe behandeJing wordt aangesproken en zich verweert met een beroep
op de eigen schuld van de patient en op het ontbreken van eausaaI verband,
moet de feiten stellen waar hij dit op stoelt (categorie a; vgl. HR 17 mei 1985,
NJ 1985, 683, Hodde/Faber). Een werkgever van wie in een ontslag-op-
staande-voetzaak doorbetaJing van loon wordt gevorderd en die zieh verweert
met een beroep op art. 7A:1638b BW, kan niet volstaan met de stelling dat
hij de dienstbetrekking had doen eindigen (categorie a; vgl. HR 27 mei 1988,
NJ 1988, 783, Den Hartogh/Luiu. Evenzeer schiet tekort het verweer tegen
een loonvordering dat ontslag op staande voet is gegeven, als niet alle
constituerende eJementen van deze figuur worden gesteld (eategorie a; vgl
HR 26 april 1996, RvdW 1996, 102 C, Bos/Mr KUiper q.q.). In een soortgelijke
zaak had de rechtbank vastgesteld dat uit een briefvan de raadsman van de
werknemer bleek dat laatstgenoemde bereid was om de bedongen arbeid te
blijven verriehten en - zelfs - aanspraak maakte op doorbetaling van loon.
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Bovendien kon de reehtbank uit niets afleiden dat de werkgever gebruik had
willen maken van de diensten van de werknemer. Onder die omstandigheden
'moest' de rechtbank de ontkenning van de werkgever dat de werknemer bereid
en in staat zou zijn gebleven om de bedongen arbeid te verriehten als ongemoti-
veerd van de hand wijzen, temeer nu de werkgever geen, althans onvoldoende
feiten of ornstandigheden had aangevoerd, waaruit zou blijken dat de
werknemer die bedongen arbeid niet wenste te hervatten of daartoe niet in
staat zou zijn. Tereeht, aldus Hoge Raad HR 28 september 1984, NJ 1985,
245, Europahuis/Vertommen (categorie b). De verkrijger die van een onbe-
voegde een auto had verkregen en werd geconfronteerd met revindicatie diende
bij beroep op art. 2014 BW (oud) bij betwisting van zijn goede trouw feiten
te stellen waaruit zijn goede trouw kan worden afgeleid. Deze feiten zullen
ten minste betrekking moeten hebben op door de verkrijger verrieht onderzoek
naar het kentekenbewijs en de kopie van Deel III (wederom eategorie a; zie
HR 4 april 1986, NJ 1986, 810, AponiBisterbosch).

De tweede voor de motiveringsplicht van verweerder relevante factor
is de processuele rechtspositie van de eiser, met name in het kader van
de verdeling van het bewijslast.

Batava/Salomonsky en ZuiderentlBezemer hebben al laten zien dat de
verweerder zich onder omstandigheden de processuele belangen van de eiser
en de reehter moet aantrekken (vgl. de categorieen c, respeetievelijk e van
GERBRANDY). In latere rechtspraak heeft deze lijn zich in de sfeer van de
bewijslastverdeling voortgezet. Teneinde tegemoet te komen aan de bezwaren
die kleven aan een bepaalde bewijslastverdeling (voorzienbare bewijsnood
en bijbehorend, wei heel groot bewij srisico), wordt van de verweerder namelijk
verlangd dat hij in voorkomende gevallen zijn verweer zodanig motiveert dat
hij de eiser aanknopingspunten verschaft voor eventuele bewijslevering.

Het merkenrecht is de bakerrnat van deze nieuwe en typisehe medede-
lingsplieht. Wie wordt betieht van het maken van inbreuk op een merkreeht
kan zieh verweren met de stelling dat het bewuste merkreeht is vervallen
doordat de reehtbebbende het drie jaar lang niet heeft gebruikt; het zgn. non-
usus verweer van (tbans) art. 5 lid 3 Eenvorrnige Beneluxwet op de merken,
zoals gewijzigd bij de Wet van 10 november 1983, Trb. 1983, 187.1ndien
nodig, zal de verweerder moeten bewijzen dat het merkrecht in onbruik is
geraakt; zie HR 10 juni 1930, NJ 1931, 56 (Mulhens/Boldoots. Het spreekt
voor zich dat dit een zware bewijslast is. De Hoge Raad heeft hier op fraaie
wijze met behulp van een mededelingsplicht uitkomst geboden. De bewijslast-
verdeling houdt hij overeind, maar hij voegt daar in HR 29 november 1957,
NJ 1958,31 (Elkington) aan toe dat hierbij:

"ten einde tegemoet te komen aan de bezwaren, welke onder ornstan-
digheden aan dit bewijs verbonden kunnen zijn, de reehter behoorlijk
gemotiveerde tegenspraak kan verlangen, waarbij mededeling wordt gedaan
omtrent het gebruik dat gedurende de laatste jaren van het merk zijn
gemaakt"

en wei op zodanige wijze dat, in de woorden van HR 24 januari 1975, NJ 1976,
90 (LaurensINiemeijer):
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"de wederpartij de gelegenheid heeft zich van zijn bewijslast te kwijten
door de onjuistheid van de verstrekte gegevens te bewijzen".

Hoewel de mededelingsplicht in deze gevallen ook bij de eiser terecht kan
komen, is zij gebaseerd op de eis dat verweer voldoende moet worden
gemotiveerd. De achtergrond hiervan is treffend weergegeven door annotator
DORHOUTMEES (Ars Aqui, 1957/58, p. 145) onder het arrest van 1957:

"Kennelijk heeft de H.R. thans aandacht geschonken aan de praktische
tegenwerping, dat de rechthebbende gemakkelijker kan bewijzen dat hij
het merk gebruikt heeft, dan zijn wederpartij dat hij dat niet heeft gedaan
en de oplossing gevonden door een gemotiveerde tegenspraak van de zijde
van de merkhouder te eisen."

De toepassing van deze stelplicht in het licht van de bewijslastverdeling is
niet beperkt gebleven tot het merkenrecht. Zie voor overige gevallen HR 10
juni 1966, NJ 1966,390 (X/Van der Graaj) (onrechtmatige daad bestaande
uit het doen van onwaarachtige uitlatingen), HR 20 november 1987, NJ 1988,
500 (Timmer/Deutman), HR 18 februari 1994, NJ 1994, 368 (Schepers/De
Bruijn) en HR 13januari 1995, RvdW 1995,31 (De Heel/de Staat)(medische
fout); HR 25 april 1986, NJ 1986, 624 (MillenaariOeriemans), HR II
december 1987, NJ 1988,339 (Vermaat Bakkerijen/Ben Aamar), HR 20
oktober 1989, NJ 1990,41 (Curacaosche Courant/Ziltman) en HR 6 april 1990,
NJ 1990,573 (Janssen/Nejebas) (arbeidsrecht); HR 28 oktober 1988, NJ 1989,
83 (Bakride/HBN) (huurrecht). Telkens wordt de benarde positie waarin de
partij met de bewijslast verkeert verlicht doordat haar wederpartij een stelplicht
krijgt ten aanzien van feiten waar zij zich naar de aard van de zaak gemak-
kelijker over uit kan laten. Dit geldt voor de eiser in gelijke mate als voor de
verweerder. Het moge voor zich spreken dat dit een verstrekkende mededelings-
plicht is. Zie hieromtrent ook HAMMERSTElN,Te goeder trouw procederen,
TvP 1989, p. 1595-1613; PRlNCEN,Fair trial, p. 40-46; SCHOORDlJK,De
bewijslastverdeling onder het nieuwe bewijsrecht, WPNR 5937 (1989), p.
680-698; TJITTES,Een mededelingsplicht voor een procespartij als tegemoet-
koming aan een onredelijk bewijsrisico voor diens wederpartij, NJB 1988,
p. 1128-1130; TONKENS-GEERKEMA,De mededelingsplicht van gedaagde,
in: Qui bene distinguit bene docet, p. 127-140.

Het bovenstaande leert dat de eisen die aan de motiverings- ofwel
stelplicht van de eiser en de verweerder worden gesteld in elkaar zijn
overgelopen. De algemene grondnorm is dat partijen het 'wat en waarom'
van hun standpunten duidelijk en begrijpe1ijk uiteen moeten zetten. De
(bewijs )positie van partijen kan een reden zijn om deze basisregel aan
te scherpen. Onder omstandigheden wordt van een partij verlangd dat
zij door middel van een mededelingsplicht aan haar wederparij de
helpende hand biedt. Opmerkelijk daarbij is dat de stelplicht en bewijslast
elkaar bijzonder dicht zijn genaderd.
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3 De comparitie

inleiding
13. De hierboven behandelde mededelingsplichten van de eiser en van
de gedaagde hebben betrekking op de vaststelling van de feitelijke
grondslag van het geschil. Indit verband is ook de zogenaamde comparitie
na antwoord van belang.

Als er, nadat partijen hun conclusies gewisseld hebben, nog onduidelijkheden
bestaan omtrent het feitelijke geschil, kan de rechter de verschijning van
partijen gelasten, opdat hem nadere inlichtingen worden verschaft (zie art.
19a Rv en art. 2.1.13 Ontwerp). In de praktijk wordt deze zogenaamde
inlichtingencomparitie gecombineerd met een schikkingscomparitie 'ten einde
eene vereeniging te beproeven' (zie art. 19 en art. 2.1.12 Ontwerp). Het zal
aanstonds duidelijk zijn dat bij gelegenheid van beide comparities van partijen
verwacht (en verlangd) wordt dat zij de rechter meer duidelijkheid en openheid
van zaken geven.

Nu staan de inlichtingen- en schikkingscomparitie niet op zich zelf. Vanaf
1965 is een praktijk gegroeid waarin de comparitie een bijzondere betekenis
heeft gekregen vanwege de stelselmatige toepassing die daaraan - door de
rechter - is gegeven. Deze innovatie is bekend geworden onder de naam
comparitie na antwoord. Het doel daarvan was - en is - dat de rechter meer
informatie verkrijgt om zo het rendement van de inlicbtingen- en
schikkingscomparitie en, daarrnee, van de civiele procedure in het algemeen,
te verhogen. Dit komt neer op een door de rechter in het kader van een
comparitie (na antwoord) te banteren (feiten)mededeJingsplicht. Indeze context
wordt hieronder eerst de opkomst en strekking van de comparitie na antwoord
besproken. Daama krijgen, ook los daarvan, de inlichtingen- en schikkingscom-
paritie de aandacht en wordt bezien op welke wijze mededelingsplichten daarin
hun beslag hebben gekregen.

de opkomst van de comparitie na antwoord: Rotterdam en Roermond
14. Een meer stelselmatige wijze van toepassing van de schikkings-
en inlichtingencomparitie is voor het eerst (in 1965)bepleit door DRABBE.
Hij had daarmee met name het eerder en doelgerichter verzamelen van
informatie op het oog, opdat vereenvoudiging en versnelling van de
procedure wordt bereikt.

VoJgens DRABBE(Systematische toepassing van artt. 19 en 19a W .v. B.Rv.,
NJB 1965, p. 29-38) was indertijd het nut van de bepalingen waarin de
schikkings- en iniichtingencomparitie zijn geregeld (artt. 19 en 19a) vanwege
het ontbreken van een vaste systematiek niet optimaal. Bovendien werden de
bepalingen veelal in een te laat stadium in de procedure toegepast. AIs
oplossing stelde DRABBE voor dat de rechter direct na de conclusie van
antwoord - indien een reconventionele vordering aanhangig is: na het antwoord
in reconventie - kennis neemt van de bij de griffie ingekomen stukken en
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bepaalt of er aanleiding bestaat om 'in te grijpen'. Zo zou de inlichtingen-
comparitie gelegenheid kunnen bieden tot het inwinnen van informatie,
waardoor het geding spoediger 'in staat van wijzen' kan worden gebracht.
Tevens zou de schikkingscomparitie kunnen worden aangewend om te trachten
het geding voortijdig te beeindigen door middel van een schikking. DRABBE
verwachtte van een dergelijk systeem (a.w., p. 35):

"1. Beter recht, in zoverre de berechting meer wordt toegespitst op het punt
in geschil. Ter com pari tie wordt de zaak immers ontdaan van aile
overbodige franje, worden vaagheden en dubbelzinnigheden opgehelderd,
misverstanden uit de weg geruimd, eventuele chicanes aan de kaak gesteld,
de voorwaarden geschapen voor een nauwkeurige formulering van proband-
um en/of opdracht aan deskundigen, enz. enz.
2. Sneller recht, in zoverre in een (onbekend) aantal gevallen het geding
spoediger in staat van wijzen wordt gebracht, terwijl de mogelijkheid van
combinatie van enquete en contra-enquete wordt bevorderd.
3. Verhoogde kans op reele schikking (d.w.z. een schikking niet uit
procesmoeheid) in een vroeg stadium, waardoor kosten en arbeid worden
bespaard."

Voor verhoging van de werkdruk voor de rechterlijke macht en de raadslieden
hoefde niet te worden gevreesd, nu dat binnen het voorgestelde stelsel meer
dan gecompenseerd zou worden door de tijdwinst en de besparing van moeite
en kosten die met een comparitie na antwoord zou kunnen worden bereikt,
aldus DRABBE.

Ofschoon de ideeen van DRABBE niet onbestreden zijn gebleven, heeft
de Rotterdamse rechtbank het door hem voorgestane verloop van de
procedure in praktijk gebracht. Daarbij bleek de geuite kritiek niet in
aIle opzichten terecht.

WICHERSHOETH(Artt. 1gen 19aW.v.B.Rv.,NJB 1965,p.182-184)heeft
fundamentele bezwaren aangevoerd tegen het voorstel van DRABBE. Hij
oordeelde een comparitie na de conclusie van antwoord uiterst prematuur,
juist omdat op dat moment de zaak nog onvoldoende uit de verf is gekomen
en dus nog niet rijp is voor ingrijpen door de rechter. Voorts, zo vervolgt
WICHERSHOETH,mag van een schikkingspoging niet veel worden verwacht,
omdat partijen nu eenmaal gekozen hebben voor procederen (t.a.p., p. 183):

''De meeste procespartijen wensen geen schikking, zij wensen (hun) recht".
Bovendien zou de zaak na conclusie van antwoord onvoldoende uitgesponnen
zijn om partijen tot een onderling vergelijk te kunnen bewegen. Daarbij dreigt
het gevaar van een door de rechter doorgedrukte 'dwangschikking'. Zie in
deze zin eveneens JANSMA,Comparities van partijen, NJB 1968, p. 173.

Desalnietternin heeft de Rotterdamse rechtbank na het zomerreces van 1965
in voorkomende gevallen na de conclusie van een antwoord ambtshalve, dus
ook zonder een daartoe strekkend verzoek van partijen, een comparitie (na
antwoord) gelast. De ervaringen die daarmee zijn opgedaan, zijn enkele jaren
nadien opgetekend door - de latere president - Nrv ARD (Ambtshalve bevolen
comparities van partijen na de conclusie van antwoord, NJB 1968, p. 89-94).
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Uit dat verslag blijkt, minst genomen, dat de kritiek van WiCHERSHOETHniet
geheel door de Rotterdamse rechtspraktijk wordt gestaafd. NTV ARD laat zien
dat in een overtuigend aantal gevallen een duidelijk en concreet nuttig
rendement van het comparitie-na-antwoordmodel kan worden aangewezen.
Zo volgden re- en dupliek na verwijzing naar de rol steeds in een vlotter tempo
dan in andere zaken gebruikelijk was. Voorts bleek beperking en nauwkeuriger
omschrijving van bewijsthema's mogelijk doordat ter comparitie aile van belang
zijnde zaken werden overgelegd en besproken. In samenhang hiermee bood
de comparitie na antwoord gelegenheid tot peiling van bewijsmogelijkheden,
waardoor de zaak eerder in staat van wijzen kon worden gebracht. De
rechtsstrijd kon worden beperkt - met name - in zaken waar de eis uit meerd
onderdelen bestond. Ten slotte werd winst geboekt doordat in voorkomende
gevallen tijdig experts konden worden aangewezen.

Circa tien jaar na het Rotterdamse initiatief is in het arrondissement
Roermond een soortgelijke systematische toepassing van de comparitie
na antwoord ingevoerd in de vorm van een 'instructie-model'. Men heeft
zich daarbij laten inspireren door het zogenaamde Stuttgarter Modell
en de in Duitsland genomen maatregelen ter versnelling van de civiele
procedure.

De door onze oosterburen (in de op 1juli 1977 inwerking getreden Verein-
fachungsnovelle van 3 december 1976) ingeslagen weg is vooral gericht op
een degelijke voorbereiding van de zaak, waarbij de rechter een aetieve rol
is toebedeeld, gevolgd door een geconeentreerde mondelinge behandeling.
Tegen deze achtergrond geldt voor partijen dat zij informatie betreffende de
feiten volledig en naar waarheid verschaffen (Wahrheitspjlicht) en is ook de
reehter verplicht zoveel mogelijk bij te dragen aan de waarheidsvinding
(richterliche Aufkliirungspjlicht). Zie voor een uitvoerige besehrijving
MEIJKNECHT,WEDEKlND,Geconeentreerde reehtsgang, Trema 1982, nr. 6
exclusief.

In het Roermondse model is getraeht het inIiehtingen- en sehikkingssysteem
te verdiepen en te verbeteren door het in elkaar sehuiven van proeessuele
handelingen. Hiertoe is de eomparitie-rechter omgedoopt tot 'instruetiereehter'
die tevens optreedt als waarnemend rolrechter in aan hem toevertrouwde zaken.
In wezen begeleidt - instrueert - de reehter een bepaaJde zaak vanaf het begin
vanuit de zojuist weergegeven doelstelling. Met de term 'instructie' wordt
niet een louter 'gelegaliseerde poging tot schilling' bedoeld, maar

"C···) een mogelijkbeid voor de reehter om in een vroeg stadium van de
procedure zieht te krijgen op partijen en haar reehtsstrijd om daardoor in
staat te zijn de problemen tot hun essentie terug te brengen en de voorwaar-
den vast te stellen van de vervulling waarvan de beslissing afhankelijk is"
(WIND e.a., Geconcentreerde proeesgang - een evaluatie, Trema, 1985, p.
85).

Aldus beslist de instructie-reehter omtrent de voorkomende kwesties en treedt
hij veelal op als reehter-eommissaris en als concipient. De eomparitie na
antwoord neemt in dit verband een centrale plaats in. SMITS (Civiele instruetie,
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Trema 1975, p. 20-22) stelt dat genomen conclusies vaak onvoldoende duidelijk
zijn omtrent de feiten en de juridische grondslagen en verweren. Zij wijt dit
aan het feit dat zowel partijen als raadslieden vaak - min of meer - selectief
zijn in het uiten van inforrnatie. De comparitie na antwoord blijkt hier, aldus
WINDTc.s. (a.w., p. 86), bijzonder vruchtbaar te zijn:

"Veelal is na de mondelinge behandeling de positie van partijen zozeer
verhelderd dat re- en dupliek achterwege kunnen blijven en dat inzicht is
ontstaan in de (on)mogelijkbeden van bewijs door getuigen of deskundigen,
terwijl niet zelden de waardering van eigen en wederrnans procespositie
partijen ertoe brengt de strijdbijl te begraven."

Zo ook SMITS, a.w., p. 21 en STERK, rede, p. 10-12, die zich afvraagt in
hoeverre de wet ruimte geeft voor - wat hij noemt - experimenten a1s het
Roerrnondse.

In navolging van Rotterdam en Roerrnond is in 1985 in vijftien van de
negentien arrondissementen het comparitie-na-antwoordmodel toegepast.

De door DRABBEingezette ontwikkeling is twintigjaar later in het merendeel
van de arrondissementen ten uitvoer gebracht. De juridische en praktische
aspecten daarvan zijn opgetekend door NUMANN(De comparitie na antwoord,
in: lustitiaet Amicitia, p. 164-184). Hij constateertclat de a1gemene doelstelling
die met de comparitie na antwoord wordt nagestreefd ruirner is dan te trachten,
zo nodig met behulp van door partijen te verschaffen inlichtingen, te komen
tot een schikking. Versnelling en stroomlijning en, meer algemeen, het ver-
hogen van de doelmatigheid van de procedure en op die wijze een mogelijke
verrnindering van de werkdruk van de rechter (waar volgens NUMANN(a.w.,
p. 167-168) nog weI ruimte voor twijfel is) vorrnen (ook) beweegredenen voor
het gelasten van een com pari tie na antwoord. Hij onderbouwt dit vooral in
een bewijsrechtelijke context. Zo verrneldt NUMANNdat met behulp van de
comparitie na antwoord in een vroeg stadium van de procedure inzicht wordt
verkregen in de bewijsthema's, waarbij tevens de rnogelijkheden van
bewijsleveringen (beschikbare bescheiden of getuigen) kunnen worden
onderzocht. Indien nog nodig, stelt de comparitie na antwoord de rechter in
staat later, in een tussenvonnis, een zo scherp mogelijk probandum te
forrnuleren. Ten slotte kan de comparitie na antwoord worden aangegrepen
tot (a.w., p. 168):

"het blootleggen van het (de) eigenlijke geschilpunt( en) dat partijen verdeeld
houdt door het wegkappen van de feitelijke enjuridische 'wildgroei' die
in talrijke procesdossiers welig tiert ( ...)".

Zie voorts voor verbreiding van het comparitie-na-antwoordrnodel in de
arrondissementen: PUNT,'Draaiboek' comparitie na antwoord rechtbank Den
Haag, Trema 1986, p. 128- 13\.

de codificatie van het comparitie-na-antwoordmodel: art. J 41a
15. De in de praktijk gegroeide comparitie na antwoord is inmiddels
zowel wat procedures voor de rechtbank als wat die voor de kantonrechter
betreft van een wettelijke grondslag voorzien.
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Bij wet van 25 oktober 1989 tot wijziging van bepalingen die verband houden
met de persoonlijke verschijning van partijen in civiele procedures (Stb. 1989,
483) is een nieuw art 141a ingevoerd, dat de rechter verplicht om, nadat de
conclusie van antwoord is voorgedragen, te beoordelen 'of de zaak geschikt
is voor een verschijning van partijen als bedoeld in de art. 19 en I9a, dan wei
een van beide' (dit betekent niet dat zo'n comparitie in alle gevallen dwingend
is voorgeschreven); vgl. ook art. 2.4.7 antwerp. Sinds 1991 is deze bepaling
krachtens art. 97 lid 2 van overeenkomstige toepassing op de nieuwe procedure
bij de kantonrechter; zie kantongerechtsprocedure Bijl. Hand. Tweede Kamer,
19.976, nr. 3, p. II; nr. 3, p. 26; nr. 5, p. 11 en p. 13. Het antwerp schrijft voor
zowel de rechtbank als de kantongerechtsprocedure in art. 2.4.8 hetzelfde voor.

Aldus heeft de comparitie na antwoord thans een wettelijke grondslag
gekregen. In de parlementaire discussie die daaraan vooraf is gegaan zijn
dezelfde argumenten gehanteerd als die welke aan de comparitie na antwoord
vanuit de rechtspraktijk naar voren zijn gebracht. Zo wordt in de MvA het
volgende gesteld (Bijl. Hand. Tweede Kamer, 19.574, nr. 6, p. 2):

"De comparitie na antwoord is vooral gericht op het bekorten van de
procesgang, hetzij doordat een (gedeeltelijke) schikking wordt bereikt, hetzij
doordat de verkregen inlichtingen de rechter en partijen in staat stellen het
verdere procesverloop beter te overzien en daarover bepaalde afspraken
te maken."

lIlustratief is voorts hetgeen de minister in de MvT opmerkt (Bijl. Hand.
Tweede Kamer, 19.574, nrs. 3-4, p. 2):

"Van artikel 14Ia gaat tevens een signaalwerking uit aan het adres van
partijen en de advocaten in die zin, dat zij gelet op de verplichting van de
rechter tot selectie van zaken, met de mogelijkheid van een comparitie van
partijen in die fase van de procedure rekening moeten houden. Met het oog
daarop kunnen zij de dagvaarding, de conclusie van eis en de conclusie
van antwoord inkleden en daarin zonodig de feiten en stellingen meer
gericht en uitvoeriger naar voren brengen en onderbouwen in plaats van
eerst in latere processtukken met aanvullende relevante gegevens ter tafel
komen."

In deze woorden komt op subtiele wijze nog eens tot uitdrukking dat de
doelstelling van de comparitie na antwoord vooral verband houdt met de
behoefte aan informatie en zich derhalve uiteindelijk laat vertalen in termen
van processuele mededelingsplichten. Vgl. YNZONlDES,MEIJER, De civiele
kantongerechtsprocedure, p. 71-74; HUGENHOLTzJHEEMSKERK,Hoofdlijnen
van Nederlands burgerlijk procesrecht, nr. 69; SNlJDERS,YNZONIDES,MEIJER,
Nederlands burgerlijk procesrecht, nr. 316-323; vgl. ook HR 18 maart 1994,
NJ 1994,407 (Ciba Geigy/Bovens). Zie voor een kritisch geluid omtrent de
haalbaarheid van deze doelstelling KLIJN, COZIJN, PAUUDES, De civiele
procedure bij de kantonrechter, waDC, p. 62-62, waarover later meer.

Samenvattend kan worden gesteld dat de hierboven weergegeven
ontwikkeling van de comparitie na antwoord in wezen neerkomt op het
activeren van bestaande mededelingsplichten om aldus de kwaliteit van
de rechtspleging te verbeteren. De - concrete - inhoud en omvang van
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die mededelingsplichten zijn te vinden III de regelingen van de
inlichtingen- en schikkingscomparitie.

de inlichtingencomparitie
16. In de regeling van de inlichtingencomparitie liggen twee
mededelingsplichten besloten. Het tweede lid van art. 19a schrijft voor
dat de rechter partijen ondervraagt. Bovendien voorziet het eerste lid in
de mogelijkheid dat de rechter partijen beveelt hun stellingen toe te lichten
door middel van een mondelinge uiteenzetting of het overleggen van
bescheiden.

De inliehtingeneomparitie implieeert, enigszins voor de hand liggend, een
mededelingsplieht, omdat de reehter tijdens de eomparitie partijen ondervraagt
(art. 19a lid 2 en art. 2.1.13 Ontwerp). Overigens kunnen ook partijen, via hun
advoeaten, elkaar vragen stell en. Daarbij kan de reehter beletten dat op een
bepaalde (onbehoorlijke) vraag antwoord wordt gegeven.

Meer in het oog springend is dat de reehter op grond van het eerste lid van
art. 19a partijen kan

"bevelen bepaalde stellingen bij de versehijning mondeling toe te lichten
ofbepaalde op de zaak betrekking hebbende bescheiden over te leggen"
(eursief toegevoegd).

Deze bepaling is tegelijk met de introduetie van art. 141a aan art. 19a
toegevoegd, met als doel de reehter een extra middel te versehaffen voor het
welslagen van de eomparitie (na antwoord) en het verkrijgen van meer
duidelijkheid omtrent de in het geding zijnde gesehilpunten; vgl. Bijl. Hand.
Tweede Kamer, 19.574, nr. 6, MvA, p. 2; Bijl. Hand. Eerste Kamer, 19.574,
nr. 187a, MvA, p. 2. Zie ook - reeds in 1985 - NUMANN, a.w., p. 171.

De betekenis hiervan is niet gering. In het kader van de inliehtingeneom-
paritie is het de reehter mogelijk gemaakt heel eonereet bepaalde stukken,
doeurnenten, gegevens en dergelijke van partijen te verlangen. Dit is voor de
dagvaardingsproeedure een opmerkelijk novurn. V66r de invoering van het
nieuwe art. 19a kon de reehter (indertijd) alleen in een speeifieke verzoek-
sehriftproeedure betreffende levensonderhoud gelasten dat stukken werden
overgelegd; zie bijv. art. 828d lid 4 (oud). Na de invoering van art. 141a is
zulks in het kader van een inliehtingeneomparitie voor de dagvaardingsproee-
dure gemeengoed geworden. Hierbij dient wei te worden aangetekend dat de
inliehtingeneomparitie primair in het teken staat van adstruetie van de zaak
en er niet zo zeer toe strekt om bewijsmiddelen te aehterhalen:

"Indien een partij weigert te antwoorden op vragen ofniet voldoet aan een
bevel om stukken over te leggen, blijft hij in gebreke te voldoen aan de
op hem rustende verpliehting om desgewenst de reehter nadere informatie
te versehaffen omtrent door hem gestelde feiten en stelt hij aldus de reehter
niet in de gelegenheid zieh een zo volledig mogelijk beeld te vormen van
de relevant te aehten feiten welke de grondslag van het geding vonnen"
(Bijl. Hand. Eerste Kamer, 19.574, nr. I87a, MvA, p. 2).
De sanetie op het negeren van het bevel is dezelfde als op het niet

beantwoorden van door de reehter gestelde vragen: een door de reehter meest
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geraden geaehten gevolgtrekking. Dat dit een voor de desbetreffende partij
nadelige eonsequentie zou kunnen zijn, spreekt haast voor zieh. Voorzover
uit gepubliceerde reehtspraak is afte leiden, heeft de reebter zieh tot op beden
niet uitdrukkelijk over deze materie uitgesproken. Wei heeft zieh het geval
voorgedaan waarin de ene partij de ander sommeerde een stuk over te leggen.
Toen de desbetreffende partij hier niet op inging, oordeelde de Hoge Raad
dat die weigering een vermoeden te haren nadele kan opleveren als de reehter
die over de feiten oordeelt het litigieuze stuk van 'beslissende aard' acht (HR
5 december 1980, NJ 1982, 200, Koolslde Stichting). Eerder had het Haagse
Hof - in een andere zaak - al geoordeeld dat 'het in strijd met een goede
proeesorde' is dat een partij bepaalde inforrnatie 'waarop zij reeht heeft' de
tegenpartij onthoudt (Hof's-Gravenhage 14 december 1979, NJ 1981,651
(Van der Wild's GlashandellPiclifords International). Het lijkt niet gewaagd
deze 'gevolgtrekkingen' per analogiam op de mededelingsplieht van art. 19a
toe te passen. Zie in deze zin Parlementaire gesehiedenis nieuw bewijstrecht,
p.51.

In de (nieuwe) kantongerechtsprocedure is het bevel van art. 19a
losgekoppeld van de inlichtingencomparitie. Hetzelfde wordt in het
algemeen voorgesteld in het Ontwerp, dat ogenschijnlijk nog een stap
verder gaat door deze mededelingsplicht ook aan partijen beschikbaar
te stellen en door partijen op grond van 'gewichtige redenen' bescherming
te bieden tegen deze mededelingsplicht.

Sommige sehrijvers hebben zich afgevraagd waarom voor het 'bevel' van art.
19a een inlichtingeneomparitie nodig is. Zij opperden dat, indien de reehter
behoefte heeft aan nadere documentatie, in elke stand van het geding,
onafhankelijk van een eomparitie op sehrift gestelde gegevens door de reehter
hoven de tafel moeten kunnen worden gehaald (vgl. indeze zin: HAMMERSTEIN,
Te goeder trouw proeederen, TvP 1989, p. 1609; VRANKEN,Aansprakelijk-
heden en bewijsrecht, p. 229).

Met betrekking tot de (nieuwe) kantongereehtsprocedure heeft de wetgever
hier reeds gehoor aan gegeven. Kraehtens het nieuwe art. 110 kan de
kantonreebter

"in alle gevalJen en elke stand van de zaak partijen of een van hen bevelen
bepaalde stellingen toe te lichten of bepaalde, op de zaak betrekking
hebbende beseheiden over te leggen."

De minister voerde in de MvT aan dat de aldus, ten opzichte van art. 19a
verruirnde voorziening goed past bij het streven naar een grote soepelheid van
de nieuwe regeling voor de kantongerechtsprocedure; zie Bij l. Hand. Tweede
Kamer, 19.976, nr. 3, p. 8; zie voorts YNZONlDES,MEIJER, De eiviele
kantongereehtsproeedure, p. 77-78. In het Ontwerp is met art. 1.3.4 een
gelijk1uidende bepaling opgenomen. In de MvT (p. 83) wordt opgemerkt dat
er - inderdaad - geen goede grond is waarom de thans inart. 19a aan de reehter
gegeven bevoegdheid inandere gevallen niet of in mindere mate zou gelden.
In het kader van de harmonisering van het burgerlijk proeesreeht is dan ook
gekozen voor het 'veralgemenen' van het 'bevel' van art. 19a.
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Opmerkelijk is dat de MvT, naast de algemene sanetie van de gevolgtrekking
die de reehter geraden oordeelt, het ook denkbaar aeht dat de reehter het bevel
op vordering van een partij, bijvoorbeeld in kort geding, versterkt met een
dwangsom. Hierdoor wordt het 'bevel' meer dan een instrument in handen
van de reehter ter bevordering van de informatiestroom in de procedure, waar
het in de context van de eomparitie na antwoord om te doen was. Inde nieuwe
visie speeJt het 'bevel' tevens in de verhouding tussen proeespartijen een rol.
Aldus wordt namelijk geimpliceerd dat ook partijen over en weer aanspraak
kunnen maken op sehriftelijke stukken; vgl. HR 18 mei 1979, NJ 1980,213
(HulskortelVan der Lek) waarin de Hoge Raad overwoog dat de getuigplieht
er mede strekt tot beseherming van de belangen van proeespartijen. Deze
opvatting sluit aan bij de gedaehte aehter art. 1.3.3; waarover nr. 7, zie voorts
nr.136.

Niet minder opmerkelijk is dat art. 1.3.4 uitdrukkelijk vermeldt dat partijen
het bevel van de reehter kunnen weigeren 'indien daarvoor gewiehtige redenen'
zijn. Daarop beslist de reehter of de weigering gereehtvaardigd is. Oordeelt
hij ontkennend, dat kan hij - alsnog - uit de weigering aan het bevel te voldoen
de gevolgtrekking maken die hij geraden aeht. In het Voorontwerp kwam deze
regeling nog voor. De Raad van State heeft de vraag opgeworpen hoe het bevel
van art. 1.3.4 zich verhoudt tot het belang van een partij dat vertrouwelijke
informatie niet wordt geopenbaard (nr. 9). Deze vraag heeft de minister het
Ontwerp in voormelde zin doen aanpassen, onder verwijzing naar art. 8:29
Awb; zie MvT, p. 83. Bij andere mededelingspliehten is dit niet uitgewerkt.
De MvT wijst er nog op dat erkenning van de gewichtige redenen het bewijs-
risico niet doet verspringen; het niet overleggen van vertrouwelijke informatie
kan derhalve tot verlies van de procedure leiden.

de schikkingscomparitie
17. De schikkingscomparitie brengt naar de aard van het onderhandelen
een mededelingsplicht voor partijen mee. Een probleem hierbij is de status
die aan mededelingen moet worden toegekend als achterafblijkt dat een
schikking niet mogelijk is.

Wellicht wat minder in het oog springend dan bij de inlichtingencomparitie
het geval is, laat ook de schikkingscomparitie zich in termen van medede-
lingsplichten benaderen. Het 'beproeven' van 'eene vereniging' komt in de
regel immers neer op een onderhandelingsproces. Dit is nagenoeg ondenkbaar
zonder dat partijen over en weer nauw aan de feiten gelieerde verklaringen
afleggen omtrent hun standpunten, opdat zij elkaar van de kraeht ervan kunnen
overtuigen. Bovendien pleegt de rechter in een gecombineerde schikkings-
en inlichtingencomparitie door middel van het steUen van vragen (waartoe
de bevoegdheid wordt ontleend aan art. 19a) het onderhandelingsproees op
gang te brengen. Zo is in de parlementaire discussie naar aanleiding van de
comparitie na antwoord gesteld (Bijl. Hand. Tweede Kamer, 19.574, nr. 7,
Nota van Wijziging, p. 2):

"Zo worden beide verschijningen van partijen in het voorgestelde nieuwe
art. 141aRv. alshet ware in een adem genoemd. C ... ) Tussen die twee bestaat
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samenhang. Meer volledige infonnatie over het geschil kan de mogelijkbeid
van een schilling dichterbij brengen".

Vgl. voorts NUMANN, a.w., p. 168.
Bij dit alles speelt een specifiek probJeem. Gegeven het feit dat de

mededelingsplichten inhet kader van de (inlichtingen- en) schikkingscomparitie
niet of nauwelijks zijn gelimiteerd, kan men zich afvragen wat rechtens zou
moeten zijn ingeval gedurende de schikkingspoging door een partij verklaringen
zijn afgelegd die belastend voor haar zijn, en later blijkt dat partijen niet tot
elkaar kunnen komen. SMITSis bij de besehrijving van het 'Roermondse model'
hiervan goed doordrongen (a.w., p. 22):

"Zoals ieder experiment dient ook dit met voorzichtigheid te worden
benaderd, al was het alleen al omdat inde wat onbevangen sfeer van een
comparitie partijen verklaringen kunnen afleggen, die zij eigener beweging
niet afgelegd zouden hebben en die hun processuele positie ten nadele kan
beinvloeden."

Zij laat de oplossing vooralsnog over aan partijen en aan de rechter in het
concrete geval (t.a.p., p. 22):

"Dit (de hier aangesneden kwestie, WVDR) geldt met name als geen
schikking tot stand komt, zodat het aanbeveling verdient tevoren te
overleggen wanneer vrijblijvend gesproken kan worden zonder dat dit zijn
weerslag vindt in het te maken proces-verbaal".

Bedacht moet worden dat deze materie een tamelijk fundamenteel karakter
heeft. Zij is immers van wezenlijke betekenis voor de processueJe rechtspositie
van partijen. De voorgestelde casuistische oplossing komt in dit licht enigszins
mager over. Het is voorts teleurstellend dat in het Ontwerp aan deze kwestie
geen aandacht is geschonken; vgl. hieromtrent ook nr. 139.

4 De partij-getuige en bet voorlopig (partij-)getuigenverboor

de partij-getuige en de mededelingsplicht
18. 'Ookpartijenkunnenals getuigen optreden' (art. 190). Indien correct
opgeroepen zijn zij dus verplicht om aan de waarheidsvinding mee te
werken door een getuigenis af te leggen (art. 191 lid 1). Aldus levert de
getuigplicht voor partijen een mededelingsplicht op.

De getuigplicht strekt tot het in rechte achterhalen van 'de' waarheid en vormt
in dit kader een uitwerking van het algemeen belang en de eisen van een goede
rechtspleging; zie HUGENHOLTZIHEEMSKERK, Hoofdlijnen van Nederlands
burgerlijk procesrecht, nr. 127 en SNIJDERS, YNZONIDES, MEIJER, Nederlands
burgerlijk procesreeht, nr. 450. Het gaat hier natuurlijk tevens om een belang
van partijen. Zij hebben er dan ook in beginsel reeht op om bewijs te leveren
door rniddel van getuigen. Alleen als het bewijsaanbod te vaag is geformuleerd
of niet ter zake doet (zie hierna) of als getuigenbewijs door de wet is uit-
gesloten, kan de reehter een verzoek tot een getuigenverhoor passeren; zie
HUGENHOLTZiHEEMSKERK, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht,
nr. 129 en SNUDERS, YNZONIDES,MEIJER, Nederlands burgerlijk proeesreeht,
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nr. 449, met verwijzingen naar literatuur en reehtspraak. Aldus bezien betekent
art. 190 dat partijen jegens elkaar verplieht zijn, althans kunnen worden, om
bij te dragen aan de waarheidsvinding. Het Ontwerp verandert hier niets aan;
zie art. 2.8.16 en 2.8.17 lid 1. Met andere woorden, op de partij rust als getuige
een mededelingsplieht.

Naar de kern genomen komt de getuigplieht erop neer dat de (partij-)getuige
(onder ede) moet antwoorden op de door de rechter, partijen en hun raadslieden
gestelde vragen. De reehter kan beletten dat aan een bepaalde - bijvoorbeeld
een 'onbehoorlijke of suggestieve' - vraag gevolg wordt gegeven; art. 205
eerste en tweede lid; zie hierover Parlementaire geschiedenis nieuw bewij srecht,
p. 273. Ter zijde merk ik nog op dat de reehter ook aan partijen vragen kan
stellen naar aanleiding van de getuigenverklaringen (art. 205 lid 3). Vgl. voor
dit alles ook art. 2.8.32 Ontwerp.

De vragen die de (partij- )getlige kan verwaehten zullen betrekking hebben
op feiten die tot een beslissing in de zaak kunnen leiden (vgl. art. 192 lid I
en art. 2.8.18 lid IOntwerp). Dit zijn (dus) de feiten die tot het ingeroepen
reehtsgevolg leiden en die het onderwerp zijn van zijn stelplieht. Het moet
bovendien (en vanzelfsprekend) gaan om betwiste feiten, omdat aileen die
feiten bewijs behoeven (art. 176 lid 1; art. 2.8.1. lid 1 Onwerp).

In tegenstelling tot een 'gewone' getuige kan een partij-getuige die weigert
een verklaring afte leggen niet worden gegijzeld (art. 199 lid 2; art. 2.8.26
lid 1 Ontwerp). De strafsanetie waarrnee het niet voldoen aan de getuigplicht
in art. 192 lid 2 Sr wordt bedreigd is evenmin van toepassing op de partij-
getuige, Men yond dit te ver gaan. In plaats daarvan is volstaan met de bepaling
dat de reehter lit de weigering van een partij-getuige om vragen te beantwoor-
den, de eonclusies kan verbinden die hij geraden zal aehten; art. 213 lid 2;
art. 2.8.25 Ontwerp. Zie Parlementaire geschiedenis nieuw bewijsrecht, p.
175-176, p. 258-259 en p. 439.

Ten aanzien van het verschoningsrecht valt op dat de partij-getuige zich
niet kan verschonen van het beantwoorden van vragen omtrent hetgeen
de partij-getuige heeft toevertrouwd aan personen die uit hoof de van hun
ambt, beroep op betrekking verplicht zijn tot geheimhouding.

'Zij die tot geheirnhouding verplicht zijn lit hoof de van hun ambt, beroep of
betrekking om trent hetgeen hun in die hoedanigheid is toevertrouwd' kunnen
zieh van de getuigplieht versehonen; art. 191 lid 2 sub b; art. 2.8.17 lid 2 sub
b. Dit zogenaamde funetionele versehoningsreeht is in de reehtspraak - onder
meer - toegekend aan rechtshulpverleners als de advoeaat, de notaris, een
juridiseh medewerker van het Bureau voor Reehtshulp en de bij hen werkzame
personen, zoals de secretaresse van een advoeaat, de notarisklerk en de student-
medewerker van een Bureau voor Rechtshulp; zie HUGENHOLTzlHEEMSKERK,
Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk proeesreeht, nr. 127 en SN1JDERS,
YNZONIDES, MEIJER, Nederlands burgerlijk procesreeht, nr. 452 voor
verwijzingen naar reehtspraak.

Als ratio voor dit versehoningsreeht wordt aangevoerd het
n(oo.) in Nederland algemeen geldend reehtsbeginsel dat meebrengt dat bij
zodanige vertrouwenspersonen het maatsehappelijk belang dat de waarheid
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in reehte aan het lieht komt, moet wijken voor het maatsehappelijk belang
dat een ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking van het
besprokene om bijstand en advies tot hen moet kunnen wenden" HR 1 maart
1985, NJ 1986, 173 (Ogemlnotaris Maas).

Vit de redaetie van art. 191 (alsmede art. 2.8.17) voIgt dat dit versehoningsrecht
toekomt aan de 'funetionaris'. Een partij-getuige kan zich derhalve niet van
zijn getuigplieht versehonen door zieh erop te beroepen dat gevraagd wordt
naar informatie die in de vertrouwelijke relatie met zijn rechtshuIpverlener
is uitgewisseid. Op deze plaats wordt volstaan met de opmerking dat het minst
genomen merkwaardig is dat het niet de partij-getuige is die het zwijgrecht
heeft. Het gaat in het hier bedoelde geval uiteindelijk immers toch om diens
belang; vgl. in deze zin VRANKEN,preadvies, p. 100 e.v.; zie ook nr. 88 en
138.

Een ander geval waarin de partij-getuige geen verschoningsreeht toekomt
waar dat weI verwaeht zou kunnen worden, is dat van de partij-getuige wiens
bioed- of aanverwanten in de procedure zijn betrokken. Art. 191 lid 2 sub a
biedt - evenals art. 2.8.17 lid 2 sub a - de 'gewone' getuige alsdan de
mogelijkbeid zich te verschonen. De Hoge Raad heeft deze bepaling echter
niet op de partij-getuige willen toepassen. De - opreehte - gewetensnood die
wordt veroorzaakt door het besef dat het spreken van de waarheid ten nadele
van de familieleden strekt, is een omstandigheid die de reehter in het kader
art. 213 lid 2 kan laten meewegen; HR 19 februari 1993, NJ 1994, 344. Dreigt
het gevaar van biootstelling aan de strafreehtelijke vervolging, dan ligt er voor
de partij-getuige weI een verschoningsrecht binnen bereik; SNIJDERS,
YNZONIDES,MEllER, Nederlands burgerlijk procesreeht, nr. 454.

equality of arms
19. Het partij-getuigeverbod heeft zich niet eenvoudig omver laten
werpen. Het opheffen van ongelijkheid is daarbij een belangrijk argument
geweest.

Onder het oude bewijsrecht gold dat een partij niet als getuige kon worden
gehoord; zie ASSER!ANEMAlVERDAM,Van bewijs, p. 245-247; LANDiEGGENS,
Verklaring van het Bugerlijk Wetboek, p. 173-175; STARBUSMANNlRlfITEN,
Hoofdstukken van burgerlijke rechtsvordering, p. 100-102. Dit was niet met
zoveel woorden in de wet vastgelegd. Daartoe bestond geen aanleiding omdat
met vanzelfsprekendheid uit de algehele opzet van het Nederlands burgerlijk
proeesreeht werd afgeleid dat partijen geen getuigenis konden afleggen.
Nergens was een daadwerkelijke aan partijen opgelegde verplichting om voor
de reehter te versehi jnen en alsdan vragen te beantwoorden opgenomen; a1dus
ASSER! ANEMAI VERDAM, Van bewijs, p. 245; STAR BUSMANN/RuTTEN,
Hoofdstukken van burgerIijke rechtsvordering, p. 100. Bovendien bepaalde
het oude art. 1947 BW dat de naaste verwanten van partijen vanwege een
vermeend gebrek aan objeetiviteit en betrouwbaarheid onbekwaam waren tot
het afleggen van een getuigenverklaring. Daaruit volgde a fortiori dat partijen
zelf evenrnin als getuige konden worden opgeroepen. Overigens ging men
ervan uit dat partijen voldoende mogelijkbeden hadden om verklaringen tot
elkaar en tot de reehter te riehten. Daarbij werd verwezen naar de bepalingen

--- - ------------------
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betreffende de comparitie (art. 19a), het verhoor op vraagpunten (art. 237 e.v .)
en de beslissende eed of aanvullende eed; vg\. LANDI EOOENS,Verklaring
van het Burgerlijk Wetboek, p. 173; SCHEL TEMA, Nederlands burgerlijk bewijs-
recht, p. 414. Volgens ASSER!ANEMAIVERDAM(Van bewijs, p. 245) hebben
deze laatste gronden minder argurnentatieve waarde dan de eerst genoemde.

Het partij-getuigeverbod had tot gevolg dat in bepaalde feitelijke constella-
ties de ene partij wei een getuige kon leveren en de andere partij niet. Te denken
valt aan het slachtoffer van een verkeersongeval dat in de procedure een
verzekeringsmaatschappij tegenover zich treft waarachter de feitelijke laedens
schuil gaat. Een werknemer kan iets soortgelijks overkomen als zijn werkgever
een rechtspersoon is. De Hoge Raad heeft het aantal gevallen waarin een
dergelijke rechtsongelijkheid zich kan manifesteren door een feitelijke partij-
begrip te hanteren zoveel mogelijk, doch niet helemaal weten terug te dringen;
zie het uitgebreide overzicht met vele verwijzingen van A-G ASSERin zijn
conclusie voor HR 22 december 1995, RvdW 1996, 12 C (ReprotechniekITrau-
gott).

Uiteindelijk heeft de wetgever ingegrepen. Hij was hiertoe niet eenvoudig
te bewegen, of schoon nieuwe tendensen in het burgerlijk procesreeht
verandering op dit punt haast onvermijdelijk deden lijken. Van partijen wordt
namelijk in toenemende mate verlangd dat zij inlichtingen en gegevens
verstrekken. Dit heeft zich vertaald in de mededelingsplichten die hiervoor
al aan de orde waren: de verscherpte stel- en motiveringsplicht in het lieht
van de bewijslastverdeling en de bevelsbevoegdheid van de reehter, al dan
niet in het kader van een inlichtingencomparitie. Dat de reehter min of meer
vrij is om naar bevind van zaken saneties te verbinden aan de niet naleving
van de mededelingsplichten, is gemeengoed geworden; vg\. art. 19a lid 4, art.
204 lid 4. Tegen deze achtergrond is de explieiete bepaling van art. 190 thans
evenzeer overbodig als de afwezigheid van een tegengestelde regel dat onder
het oude recht was.

Niettemin bestond er een taaie en vasthoudende argwaan tegen een getuige
in eigen zaak. De notie van het gelijkheidsbeginsel in combinatie met de wens
tegemoet te komen aan bewijsnood heeft die achterdocht met moeite, maar
niet helemaal weggenomen. In art. 213 lid 1 is namelijk bepaald dat een
verklaring van een partij-getuige

"omtrent door haar te bewijzen feiten geen bewijs te haren voordeel kan
opleveren, tenzij de verklaring strekt ter aanvulling van onvolledig bewijs."

Men achtte het indertijd kennelijk niet verantwoord om de reehter op dit punt
geheel vrij te laten in de waardering van het bewijs. Dit bleek evenwel een
achterhoedegeveeht; in het Ontwerp is de bepaling niet teruggekeerd; zie MvT
p. 135 met verdere verwijzingen naar elders in het Ontwerp. Zie voor een
uitvoerige schets van de (parlementaire) gesehiedenis van de introduetie van
de partij-getuige DE TOMBE-GROOTENHUlS,diss. 1993, hfdst. 3; zie ook
Parlementaire gesehiedenis nieuw bewijsreeht, p. 21-24 en p. 170-230.

Op de valreep heeft het oude partij-getuigeverbod in verb and met het
gelijkheidsbeginsel inStraatsburg bij het Europese Hofvoor de Rechten
van de Mens een staartje gekregen.
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Na de inwerkingtreding van het nieuwe art. 190 heeft het Europese hof voor
de Rechten van de Mens zich - alsnog - in het licht van art. 6 EVRM moeten
buigen over het oude partij-getuigeverbod in de zaak Dombo BeheerINMB
(ERHM 27 oktober 1993, NJ 1994, 534). De casus, spelend onder het oude
recht, is simpel. Dombo Beheer stelde met de NMB overeenstemming te
hebben bereikt omtrent bet verhogen van haar kredietfaciliteiten bij die bank.
De NMB ontkende dit later, waarop Dombo Bebeer wegens het mislopen van
de verlangde kredieten schadevergoeding vorderde. In de Nederlandse
procedure werd Dombo Beheer belast met de opdracht bewijs van haar
stellingen te leveren. Zij wilde haar directeur die namens haar de
onderhandelingen had gevoerd, als getuige voordragen. Dit werd haar in hoger
beroep door de raadsheer-commissaris evenwel geweigerd op de grond dat
de directeur als partij moest worden aangemerkt. Daarentegen mocht de NMB
wei haar onderhandelaar, de directeur van het betrokken plaatselijke filiaal,
als getuige doen horen. Deze direeteur was volgens de raadsheer-commissaris
niet te beschouwen als een partij en evenmin met de NMB te vereenzelvigen.
In cassatie verdedigde Dombo Beheer tevergeefs de opvatting dat het niet
toelaten van haar directeur als getuige in strijd was met het in art. 6 lid I EVRM
neergelegde gelijkheidsbeginsel. De Hoge Raad overwoog dat de reehter bij
het waarderen van de getuigenverklaring rekening kon houden met de aard
en de mate van betrokkenheid van de getuige bij een procespartij, alsmede
met hetgeen de wederpartij schriftelijk of mondeling eerder in de procedure
naar voren heeft gebracht (HR 19januari 1988, NJ 1988, 725). Dit oordeel
hield bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens evenwel geen stand.
Het hof overwoog dat art. 6 lid 1 EVRM (ook) voor het civiele procesrecht
het beginsel van 'equality of arms' in de zin van een 'fair balance' tussen
partijen impliceert. Toegepast op een contentieuze civiele procedure betekent
dit

"that each party must be afforded a reasonable opportunity to present his
case - including his evidence - under conditions that do not place him at
a substantial disadvantage vis-a-vis his opponent".

Nu beide onderhandelaars op gelijke voet namens de betrokken partijen
optraden, was het voor het Europese hof 'difficult to see' waarom zij niet
allebei waren toegelaten als getuige. Dit plaatste Dombo Beheer op een
substantieel nadeel 'vis-a-vis' de NMB, hetgeen het hoftot de slotsom leidde
dat art. 6 lid 1 EVRM in casu was geschonden.

Het Europese hof is met de kleinst mogelijke meerderheid tot zijn uitspraak
gekomen. Onder leiding van MARTENS hebben vier rechters een afwijkend
(minderheids)oordeel gegeven. MARTENS betoogt dat noeh de regel van het
partij-getuigeverbod zelf, noch de toepassing daarvan in de voorliggende zaak
in strijd komt met art. 6 EVRM. Daartoe stelt hij dat de achterliggende gedachte
van de regel - een getuige in eigen zaak is uit de aard der zaak niet te
vertrouwen - impliceert dat verschillend wordt omgegaan met een getuige
die partij is of als zodanig heeft te gelden, en de getuige die dat niet is.
MARTENS wijst er daarbij op dat verschillende lidstaten het partij-getuigeverbod
kennen en dat het als zodanig niet zonder meer kan worden verworpen, zonder
dat aandacht wordt geschonken aan de overige middelen die het bewijsrecht
van een lidstaat biedt om een partij te horen. Dichter bij de zaak zelfblijvend,
oordeelt MARTENS vervolgens nog dat Dombo Beheer wel degelijk dezelfde
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mogelijkheden als de NMB heeft gehad om haar zaak aan de reehter voor te
leggen, omdat partijen in gelijke mate uitgebreid de gelegenheid hebben gehad
hW1stellingen sehriftelijk kenbaar te maken. Hetzelfde geldt voor de presentatie
van het bewijs daarvan. Toegegeven moet worden dat Dombo Beheer niet
haar onderhandelaar als getuige kon doen horen, maar dit betekent nog niet
dat zij 'at a substantial disadvantage vis-a-vis the Bank' is geplaatst. De
feitenrechter is immers vrij in de waardering van het bewijs en kan dus rekening
houden met de positie van de onderhandelaar van de NMB. Bovendien had
de Nederlandse feitenrechter, indien hij de stellingen van Dombo Beheer
aannemelijker dan die van de NMB had geaeht, haar toe kunnen laten tot de
beslissende eed.

Het be lang van de afwijkende opvattingen van MARTENS is dat zij
benadrukken dat de omstandigheden van het geval uiteindelijk bepalend zijn
voor het antwoord op de vraag of sprake is van sehending van het
gelijkheidsbeginsel. Het hofheeft zelf ook al overwogen dat hij zieh niet in
algemene zin wenste uit te laten over de regel van het partij-getuigeverbod.
Volgens MARTENSkon daar evenwel niet aan worden ontkomen; zo ook: DE
TOMBE-GROOTENHUIS,NJB 1994, p. 186. Nietternin zal van geval tot geval
moeten worden onderzoeht of werkelijk sprake is van substantiele ongelijkheid.

Dombo BeheerINMB blijft voorlopig van waarde in verband met art. 213.
Daarnaast is deze uitspraak van belang als toepassing en illustratie van
het gelijkheidsbeginsel in de verhouding tussen procespartijen.

Hoewel de NederIandse wetgever het partij-getuigeverbod ruim vijfjaar voordat
het Europese hof zieh erover heeft uitgesproken al had afgesehaft, is het nog
immer van betekenis voor ons burgerIijk proeesreeht. Twee aspeeten spelen
(nog) een rol. Het eerste houdt verband met de waardering van de partij-
getuigeverklaring. Eerder bleek al dat de reehter hierin niet geheel vrij is. Een
verklaring van een partij-getuige kan namelijk omtrent door haar te bewijzen
feiten niet op eigen kraeht bewijs in haar voordeel opleveren; zij kan alsdan
sleehts strekken ter aanvulling van onvolledig bewijs, aldus art. 213 lid l.De
verklaring van een partij-getuige op wie de bewijslast niet drukt - bijvoorbeeld
in de contra-enquete - kan wel bewijs in haar voordeel kan opleveren,

Met name DETOMBE-GROOTENHUIS(diss. 1993, hfdst. 8 en 9 en NJB 1994,
p. 185-188) heeft er aan de hand van een door haar uitgevoerd dossieronderzoek
op gewezen dat aldus tussen partijen een ongelijkheid blijft bestaan; zie ook
HEEMSKERKinzijn noot onder de uitspraak van de Hoge Raad inzake Dombo
BeheerlNMB en HUGENHOLTzIHEEMSKERK,Hoofdlijnen van Nederlands
burgerlijk procesreeht, nr. 128. RUTGERS(Ars Aequi 1994, p. 758-764) stelt
daarentegen dat art. 213 zieh sleehts uitspreekt over de waardering van bewijs
en niet over de toelaatbaarheid daarvan. De reehter zou pas over de sehreef
gaan indien hij voorafbesluit een partij-getuige niet te horen op de enkele grond
dat er geen steunbewijs voorhanden is. Het passeren van een bewijsaanbod
op basis van een prognose van de uitkornst van het verhoor is in het algemeen
en ook hier ongeoorIoofd; zie HR Inovember 1991, NJ 1992,26 (RikerslDe
Vereniging voor Beroepsonderwijs); HR 1 november 1991, NJ 1992,27
(HusingIErne-Hinze); zo ook SMITS,diss. 1996, p. 124-126. In zijn annotatie
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van het arrest van het Europese hof meent SNIJDERSdat art. 213 niet is
achterhaald, maar is daar niet gerust op.

Het betoog van RUTGERSis in theorie juist, maar gaat de facto niet op. Art.
213 leidt voor de partij-getuige die niet over steunbewijs beschikt immers
uiteindelijk onontkoombaar tot een negatief resultaat. Aldus kan, afhankelijk
van de ornstandigheden van het geval, art. 213 analoog aan Dombo Beheer/
NMB een schending van art. 6 EVRM opleveren. De Hoge Raad heeft hier
tot op heden evenwel niets van willen weten, overigens zonder diep op de
kwestie in te gaan; zie HR 31 maart 1995, RvdW 1995, 83 C (Taams/
Boudeling).

Nu is een verdere relativering op haar plaats. Hierboven is al geconstateerd
dat in het Ontwerp het bepaalde in art. 213 niet is terug te vinden. Ook hiermee
is de betekenis van Dombo BeheerlNMB evenwel niet teniet gegaan. De
gespecificeerde uitleg die het Europese hof aan het beginsel van 'equality of
arms' heeft gegeven, is immers ook op andere gebieden van ons procesrecht
bruikbaar. Op deze plaats wordt volstaan met deze constatering. Inhoofdstuk
4 en 5 zal ik, mede aan de hand van de bevindingen van de volgende twee
hoofdstukken onderzoeken hoever de mogelijkheden op dit punt reiken.

de partij-getuige en de inlichtingencomparitie
20. Hierboven bleek dat de rechter ook tijdens een comparitie vragen
aan partijen kan stellen. Vanwege de eigen aard en strekking van de
inlichtingencomparitie is hieraan ook na de invoering van partij-getuige
behoefte gebleven.

Van verschillende zijden is in de discussie rond de invoering van de partij-
getuige de vraag opgeworpen of de toentertijd in opkornst zijnde comparitie
na antwoord, en, meer in het bijzonder, de inlichtingencomparitie, niet te zeer
tekort zouden worden gedaan met het toelaten van de partij als getuige. Volgens
de minister kan hiervan evenwel geen sprake zijn gezien de verschillen in doel
en functie die de comparitie van het getuigenverhoor onderscheidt. De inzet
van een comparitie is het 'beproeven van een minnelijke schikking' ofhet
'verkrijgen van inlichtingen'. Zij kan niet dienen om in gevallen van
bewijsnood uitkomst te bieden:

"De omstandigheid dat een partij tijdens een comparitie mondeling een
verklaring aflegt omtrent door haar gestelde doch betwiste feiten, levert
in beginsel net zo min bewijs op van die stellingen als een schriftelijk, bij
conclusie, namens of door een partij gedane doch betwiste stelling."
(parlementaire geschiedenis nieuw bewijsrecht, p. 187, zie ook p. 188 en
216.)

Het moge voor zich spreken dat een getuigenverhoor van een partij wel is
gericht op het verkrijgen van bewijs. Met het oog daarop gelden er voor het
horen van getuigen bijzondere regels; zie HR 26 november 1976, NJ 1978,
54, waarnaar de minister verwijst; zie Parlementaire geschiedenis nieuw
bewijsrecht, p. 187).
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het voorlopig getuigenverhoor
21. Het is niet in alle gevallen wenselijk dat bewijslevering pas tijdens
een procedure aan de orde komt. Het veiligstellen van bewijs of het
verkrijgen van een beter zicht op de zaak verdienen dan hoge prioriteit.

Mits getuigenbewijs is toegelaten, staat art. 214 (vgl. ook art. 2.8.39 Ontwerp)
toe dat voordat een geding aanhangig is of hangende een procedure op verzoek
van een belanghebbende een voorlopig getuigenverhoor wordt bevolen. Een
motief dat een partij daarbij kan hebben, is de dreiging van het verlies van
bewijsmogelijkheden. Procedures plegen lang te duren. De verklaring van een
hoogbejaarde getuige kan dan maar beter tijdig worden vastgelegd. Ook in
het algemeen kan het van waarde zijn dat getuigen een verklaring afleggen
op een moment dat de feiten hun vers in het geheugen liggen.

Een ander aspect van het voorlopig getuigenverhoor is dat het in een
vroegtijdig stadium van een geschil enige zekerheid oplevert omtrent hetgeen
is voorgevallen; vgl. HR 24 maart 1995, RvdW 1995,71 (Saueressig/Forbo).
Dit heeft een aantal belangrijke voordelen. Het stelt partij in staat vooraf een
inschatting te maken van hun winstkansen in een mogelijke procedure. Wellicht
dat zelfs besloten wordt om maar helemaal van een procedure afte zien. Ook
kan de uitkomst van een voorlopig getuigenverhoor een gevoelige en
beslissende impuls geven aan schikkingsonderhandelingen. lndien partijen
er toch niet zelfuitkomen kunnen overige debatten over de feiten achterwege
blijven, met als gevolg een betrekkelijk snel en efficient procesverloop. Ter
relativering moet evenwel worden opgemerkt dat - ondanks het bepaalde in
art. 215 lid 3 - ten tijde van het voorlopig getuigenverhoor (nog) niet altijd
duidelijk is welke feiten relevant zijn.

Zie voor de achtergronden van een voorlopig getuigenverhoor HUGEN-
HOL TziHEEMSKERK, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, nr.
132; SNIJDERS, YNZONlDES, MEIJER, Nederlands burgerlijk procesrecht, nr.
468.

In een voorlopig getuigenverhoor kan (ook) een potentiele partij als
getuige worden gehoord. Aldus kunnen partijen elkaar nog voordat een
procedure is aangevangen, confronteren met een mededelingsplicht.
Tegen deze achtergrond zijn de toepassingscriteria die de wet stelt
onvoldoende gebleken en heeft de Hoge Raad het gebruik van het
voorlopig getuigenverhoor nader gereguleerd.

Ingevolge art. 217 (evenals art. 2.8.42 antwerp) zijn de bepalingen van het
getuigenverhoor van overeenkomstige toepassing op het voorlopig getuigen-
verhoor. Een getuige die aannemelijk maakt dat hij in een nader in te stellen
procedure als tegenpartij gedaagd zal gaan worden, dient overeenkomstig de
op de partij-getuige gerichte regels behandeld te worden (art. 220; art. 2.8.45).
Het opgeheven partij-getuigeverbod kan derhalve (ook) in een voorlopig
getuigenverhoor niet in de weg staan aan het horen van (potentiele) partijen
als getuige; zie bijv. HR 19 februari 1993, NJ 1994,345 (Van der Ven/Pieriky.
De beperkingen ten aanzien van het verschoningsrecht gelden evenzeer bij
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het voorlopig getuigenverhoor; HR 19 februari 1993, NJ 1994, 344
(Goosen/Goosen).

Het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor dient onder meer een
omschrijving van de feiten of rechten die men wil bewijzen te bevatten; zie
art. 215 lid 3, art. 2.8.40 lid 3 Ontwerp en HR 2 december 1994, NJ 1995,
272 (Hack/Jansen). Hiervan zou een zeker drempelverhogend effect kunnen
uitgaan waarmee het gebruik van het voorlopig getuigenverhoor kan worden
gecontroleerd. Zo kan de rechter weigeren tot een voorlopig getuigenverhoor
over te gaan omdat de achterliggende vordering kansloos is; HR 19 februari
1992 (niet gepubliceerd, reknr. 8123). Tevens kan een verzoek worden
gepasseerd omdat het niet betrekking heeft op het bewijs van de kern van de
feiten die aan de in te stellen vordering ten grondslag kunnen worden gelegd;
vgl. HR 24 juni 1988, NJ 1989, 121 (Van Ewijk/ de Staat). Voor het overige
kan uit de wet worden afgeleid dat er een belang moet zijn dat aanleiding geeft
tot een voorlopig getuigenverhoor; art. 214 lid 1 spreekt van 'op verzoek van
belanghebbende'; zo ook art. 2.8.39 lid 1. Nu is dit ruet aileen een vaag, maar
ook een tarnelijk ruirn criterium waarin de belangen van de (partij-)getuige
niet zijn verdisconteerd.

Dit bleek in HR 29 maart 1985, NJ 1986, 242 (Enka/Dupont). Dupont had
een voorlopig getuigenverhoor verzocht, waarbij werknemers van Enka zouden
worden gehoord met betrekking tot de bij Enka gevolgde productiewijze van
een bepaald materiaal dat onderwerp was van een octrooiaanvrage van Dupont.
Begrijpelijkerwijs was Enka bevreesd dat in een dergelijk voorlopig
getuigenverhoor het tot dan toe geheim gebleven fabricage-procede algemeen
bekend zou worden, hetgeen strijdig was met haar bedrijfsbelangen. Enka
verzette zich dan ook verbeten tegen het voorlopig getuigenverhoor. De Hoge
Raad schoot haar hierbij te hulp. Volgens ons hoogste rechtscollege was er
uit hoofde van Duponts vooralsnog beperkte rechtspositie, welke voortvloeide
uit het octrooirecht, geen plaats voor een voorlopig getuigenverhoor. De
toepasselijke regels van het octrooirecht hadden in dit geval namelijk slechts
een conservatoire strekking, terwijl het karakter van het voorlopig getuigen-
verhoor verder reikt dan bewaring van een recht (afgezien van de in casu niet
terzake doende omstandigheid dat (getuigen)bewijs veri oren dreigt te gaan).
Aldus was niet aan de orde of Dupont voldoende belang had bij het verzochte
voorlopig getuigenverhoor.

VERKADE(Voorlopig getuigenverhoor innabootsingszaken, in: Met hoofd
en hart, p. 318 en 324-327) heeft onderstreept dat een premature
mededelingsplicht ten aanzien van 'nabootsingszaken' niet zonder bezwaren
is. Hij wijst erop dat, nog afgezien van schending van bedrijfsgeheirnen vooral
van belang is, dat een voorlopig getuigenverhoor een zwaar aanvalsmiddel
kan zijn inhanden van verzoeker, nu de aankondiging van een nabootsings-
procedure vaak onmiddellijke markteffecten heeft, die gerequestreerde zeer
nadelig kunnen treffen.

Openbaannaking van bedrijfsgegevens was ook aan de orde inHR 11 maart
1988, NJ 1988,747 (SOBIIHollandia Kloos). Het hofhad in appel geoordeeld
dat het door verzoekers omschreven probandum zodanig vaag was afgegrensd,
dat een groot deel van het bedrijfsgebeuren van Hollandia Kloos in de
getuigenverhoren zou kunnen worden betrokken, hetgeen schadelijk voor haar
zou zijn. In TVVS, 1988, p. 252, stelt SLAGTERzelfs dat de gedachte, dat
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verzoekers uit waren op een reI en een publiciteitsstunt, niet geheel zonder
grond is. Onder deze omstandigheden kon het hof naar het oordeel van de Hoge
Raad terecht tot de afweging komen dat wegens de onevenredigheid van de
over en weer betrokken belangen inwilliging van het verzoek tot het bevelen
van een voorJopig getuigenverhoor in strijd zou komen met de eisen der
redelijkheid, waarop het verzoek terecht is afgewezen.

In deze gedachtengang ontwaren we het element misbruik. Een eerste aanzet
in de richting van het bestrijden daarvan is reeds in HR 1 februari 1963, NJ
1964, 157 (Elkington) te bespeuren, toen nog tegen de achtergrond van het
partij-getuigeverbod. De Hoge Raad heeft deze lijn in onomwonden term en
doorgetrokken in zijn arrest van 6 februari 1987, NJ 1988, 1 (SlingerlandINN
en de Gemeente Amsterdam). De feitelijke constellatie bestond hieruit dat
Slingerland voomemens was een schadevergoedingsactie op grond van - toen
nog - art. 1407 BW in te stellen tegen een agent van de Amsterdamse politie.
Daartoe meende hij de hem onbekende identiteit van die agent te moeten
bewijzen. Met het oog daarop wenste hij de burgemeester van Amsterdam
als getuige te horen. De gemeente voorzag echter een gevaar van tegen de agent
gerichte 'hoogst onwenselijke acties' als zijn identiteit bekend zou worden.
De Hoge Raad overwoog naar aanleiding hiervan als voigt:

"Een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor kan, als
het overigens aan de eisen voor toewijzing daarvan voldoet, worden
afgewezen op de grond dat van de bevoegdheid tot het bezigen van rut
middel misbruik wordt gemaakt. Van zodanig misbruik kan o.m. sprake
zijn wanneer de verzoeker wegens de onevenredigheid van de over en weer
betrokken belangen niet tot het uitoefenen van die bevoegdheid kan worden
toegelaten. "

Zie voorts HR 24 juni 1988, NJ 1989, 121 (Van Ewijk/de Staat); HR 3 februari
1989, NJ 1989,376 (WouterslGemeenle Amsterdam); HR 19 februari 1993,
NJ 1994,345 (Van der Ven/Pierieky.

Deze jurisprudentie illustreert op sprekende wijze voor welke dilemma's
een mededelingsplichtige kan komen staan. De kwestie spitste zich hier toe
op het voorJopig getuigenverhoor, doch het is niet moeilijk voorstelbaar dat
de problematiek ook bij andere mededelingsplichten opduikt. Deze kwestie
verdient dan ook algemene aandacht. Met deze opmerking moet thans worden
volstaan. In nr. 105-106 en 141 kom ik op deze materie terug.

De praktijk van het voorlopig getuigenverhoor heeft de conflicterende
belangen van partijen met betrekking tot processuele mededelingsplichten
blootgelegd. De Hoge Raad heeft dit probleem met behulp van het
leerstuk van misbruik van (proces)recht benaderd. Men kan het ook zo
formuleren dat de processuele rechtsverhouding waarin partijen jegens
elkaar staan voor een deel nader is afgebakend.
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5 Het verhoor van deskundigen

deskundigen, mededelingsplichten en zelf-incriminatie
22. Het onderzoek van door de rechter benoemde deskundigen in het
kader van een bevel tot het verhoren van deskundigen (zie art. 221-225,
vgl. ook art. 2.8.46-2.8.51 Ontwerp) vergt in de regel meer informatie
omtrent de onderzoeksvraag dan in de stukken van het geding zijn te
vinden. Alsdan rijst de vraag of partijen gehouden zijn de benodigde
gegevens en inlichtingen te verschaffen. Deze vraag is interessant, omdat
zij in de rechtspraak in verbinding met een andere vraag op de voorgrond
is getreden, te weten of van een partij verlangd mag worden dat zij bewijs
tegen zichzelf verschaft.

Niet zelden hebben door de rechter - ambtshalve of op verzoek van par-
tijen - benoemde deskundigen voor hun onderzoek nadere gegevens van
partijen nodig. Te denken valt aan medische, technische of (bedrijfs- )econo-
mise he kennis; zie HONDIUSm.m.v. VANHAM, De deskundige in de civiele
procedure, NJB 1984, p. 99 voor tien aan de rechtspraktijk ontleende
voorbeelden. Zo bezien zou een bevel tot het verhoren van deskundigen ex
art. 225 een op partijen rustende mededelingsplicht kunnen uitlokken. De
welsprekende klanken die het beginsel dat wei wordt aangeduid als 'nemo
cogitur edere contra ce' (niemand hoeft aan zijn veroordeling mee te werken)
zouden hieraan evenwel in de weg kunnen staan. In HR 12juni 1953, NJ 1954,
61 (Bloedproej) is deze kwestie in aile scherpte voor het forum van de Hoge
Raad aan de orde gesteld.

Voor zover hier van belang ging het er in die zaak om of ene H. de vader
was van een kind van V.d. Z., in verband met de vraag ofhij moest bijdragen
in de kosten van de opvoeding en verzorging van dat kind. In eerste aanieg
had H. krachtens art. 222 (oud), de voorganger van het huidige art. 221, de
rechtbank verzocht een bloedonderzoek te gelasten waaruit zou kunnen blijken
dat hij onmogelijk de vader kon zijn. Hiertoe was het afnemen van bloed bij
de moeder noodzakelijk, hetgeen zij (bij monde van haar wettelijke vertegen-
woordiger v.d. Z) echter weigerde. Het hofhad hier aile begrip voor:

"dat het Hof echter - met de Rb. - van oordeel is, dat het voormeld verzoek
niet voor inwilliging vatbaar is, nu v.d. Z. q.q. - van wie niet kan worden
verlangd dat hij aan zijne wederparlij in de procedure i.c. door deze
verlangde gegevens voor tegenbewijs tegen zichzelve verschaft - zich zowel
in prima als in appel tegen dit bloedonderzoek (kennelijk zo tao der moeder
Jitske als ten aanzien van het litigieuze kind) is blijven verzetten" (cursief
toegevoegd)

In cassatie vocht H. dit oordeel principieel aan, zich beroepend op de
"( ...) verplichting der procespartijen om in de vorm en in de omvang als
zulks door de Rb. of Hof nuttig geoordeeld wordt, mede Ie werken tot een
onderzoek naar de materiele waarheid van die stellingen der gedingvoeren-
de partijen welke tot een beslissing van de zaak kunnen leiden (...)" (cursief
toegevoegd, WvoR).
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Daarop greep de Hoge Raad de gelegenheid aan om op dit punt een principiele
uitspraak te doen:

"dat 's Hofs beslissing kennelijk steunt op de algemene stelling, dat van
een partij niet kan worden verlangd, dat zij aan haar wederpartij in de
procedure de door deze verlangde gegevens voor tegenbewijs tegen zichzelf
verschaft" .

De de Hoge Raad zag dit evenwel anders, hij overwoog:
"dat integendeel in dit Wetboek niet onbekend is de figuur, dat van een
partij medewerking aan een gerechtelijke verrichting wordt verlangd - de
persoonlijke verschijning van art 19a, art. 184, eerste lid, onder 40, het
verhoor op vraagpunten -, welk bewijs tegen haar kan opleveren; dat zij
door die medewerking te weigeren weliswaar de gerechtelijke verrichting
kan verijdelen, doch de reehter dan die houding - art. 19a, tweede lid, art.
184, tweede lid, art. 244, eerste lid, - ten nadele van de partij kan doen
strekken".

Ruim een jaar eerder was in HR 7 maart 1952, NJ 1953, 402 nog een verzoek
tot het bevelen van een bloedproef afgewezen. Daar had het hof echter
vastgesteld dat de uitkomsten van zo'n onderzoek 'toch geen gewicht in de
schaal kan werpen tegen het boven aangegeven bewijsmateriaal'. De Hoge
Raad kwam derhalve in die zaak niet aan een principiele benadering toe. De
ontwikkelingen na 1953 hebben de argumentatie van het arrest BloedproeJ
nog aan kracht doen winnen. Verwezen zij naar de reeds besproken opkomst
van het comparitie-na-antwoordmodel, alsmede naar de jurisprudentie met
betrekking tot de stelplicht in het licht van de bewijslastverdeling, de invoering
van de partij-getuige en naar de reikwijdte van de nog te behandelen zo-
genaamde exhibitieplicht (art. 843a). Voorts kan in navolging van annotator
VEEGENSnog gewezen worden op de stel- en motiveringsplichten van de eiser
en de gedaagde.

In het Ontwerp is thans uitdrukkelijk vastgelegd dat partijen verplicht zijn
mee te werken aan een deskundigenonderzoek (art. 2.8.49 lid 3). Volgens de
MvT (p. 137) moeten we deze bepaling in het verlengde van art. 1.3.3 zien,
waarin in algemene termen een mededelings- en medewerkingsplicht is
neergelegd. Volledigheidshalve merk ik nog op dat partijen hebben ook iets
hebben 'teruggekregen': de door partijen aangewezen deskundige. Ingevolge
art. 2.8.51 lid 1 kan de rechtbank een partij op haar verzoek toestaan
deskundigen te doen horen die niet door de rechtbank zijn benoemd; zie
hieromtrent STERK, Deskundige in rechte, in: Vorm en wezen, p. 299-306.
In het nieuwe scheidingsprocesrecht is, in de vorm van een recht op contra-
expetrise, reeds de door partijen aangewezen deskundige gemtroduceerd; zie
nr.49.

Met het arrest Bloedproefheeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt dat het
'eigen procesbelang' niet in de weg kan staan aan een processuele
mededelingsplicht. De uitspraak laat evenwel ruimte voor een uitzonde-
ring op grond van andere, niet nader genoemde factoren.

Na BloedproeJkan veilig worden gesteld dat partijen in het kader van een
deskundigenonderzoek verplicht zijn de deskundige van voldoende voor het
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onderzoek benodigde feitelijke gegevens te voorzien, althans om daaraan mee
te werken. Wordt zulks door de betreffende partij geweigerd, dan kan dat te
haren nadeel strekken; zie STErN in zijn annotatie onder HR 7 maart 1980,
NJ 1980, 441 (Lassche/Blanken); HONDIUSen VAN HAM, a.w., p. 102;
HAMMERSTErN,Te goeder trouw procederen, TvP 1989, p. 1604-1607;
PRINCEN,Fair trial, p. 47-48. Kortom, in dit opzicht kan gesproken worden
van een processuele mededelingsplicht.

Een punt dat nog opmerking verdient is dat de Hoge Raad in dit kader - in
tegenstelling tot bij andere processuele mededelingsplichten - ruimte laat voor
uitzonderingen. Dit blijkt uit de woorden 'op den enkele grand', De toenrnalige
A-G EGGENSen de annotator VEEGENSvestigden hierop reeds de aandacht.
Als voorbeeld van zo'n uitzondering noemden zij de aantasting van de
lichamelijke integriteit, doch dit was voor hen in het bovenstaande concrete
geval een onvoldoende sterk argument voor afwijzing van het verzoek tot het
deskundigenonderzoek. Een ander denkbaar relevant - algemeen - aspect zou
in de sfeer van de privacy gezocht kunnen worden; zie hieromtrent ill. 105-106
en 141.

hoar en wederhoor
23. Een min of meer voor de hand liggende consequentie van de
verplichting om mee te werken aan een deskundigenonderzoek is dat
partijen het recht hebben om op elkaars mededelingen aan de deskundigen
te reageren.

Nadat vast is komen te staan dat partijen aan de deskundigen inlichtingen
moeten verstrekken is de vraag gerezen of de wederpartij ook aanspraak op
deze informatie kan maken. In HR 7 maart 1980, NJ 1980, 441 (Lassche/
Blanken) is het antwoord op deze vraag gegeven. lnzet van het geschil was
of er voldoende termen aanwezig waren om de tussen partijen bestaande
huurovereenkomst te verlengen. In dat kader achtte de rechtbank het - in
appel- gewenst te weten welke waardeverhogende verbeteringen Lassche (de
huurder) aan en rond het gehuurde had uitgevoerd. Daartoe gelastte zij een
deskundigenbericht. De deskundige vervulde de aan hem opgedragen taak
door de litigieuze villa ter plaatse te onderzoeken. Blanken (de verhuurder)
wilde hierbij aanwezig zijn, maar Lassche ontzegde hem de toegang tot de
woning. De reden hiervan zal wei gelegen zijn geweest in hun inmiddels
behoorlijk verstoorde relatie. Mogelijk speelde (ook) de privacy en het
procesbelang van Lassche een rol. Rechtbank en Hoge Raad konden hier echter
geen begrip voor opbrengen en oordeelden dat het rapport van de deskundigen
buiten beschouwing moest blijven. Krachtens het beginsel van hoor en
wederhoor hadden beide partijen het recht de deskundige van commentaar
en opmerkingen te voorzien, waarbij zij de gelegenheid dienden te hebben
om op elkaars stelLingente reageren. Zulks ter bevordering van de objectiviteit
en verroijding van eenzijdigheid van het onderzoek; vgl. de minister in de MvA,
Parlementaire geschiedenis nieuw bewijsrecht, p. 343 en 344.

In zijn arrest van 12 februari 1993, NJ 1993,234 (Fernandes/Oostdam)
heeft de Hoge Raad het bovenstaande in zoverre gerelativeerd dat de
deskundige partijen niet inelkaars aanwezigheid behoeven te horen. Voldoende

--- - - ---------- -----------------------
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is dat zij hun zegje bij de deskundige kunnen doen; dit kan op versehillende
tijdstippen plaatsvinden. De Hoge Raad voegt daar nog aan toe dat de inhoud
van het deskundigenberieht in het verdere verloop van de procedure door
partijen nog wei tot voorwerp van debat kan worden gemaakt; vgl. ook de
eoncIusie van A-G ASSER voor het arrest, nr. 4.1-4.7. Langs deze weg kunnen
zij derhalve op de hoogte komen van wat de ander de deskundige heeft
medegedeeld en zieh daar desgewenst over uitlaten.

Een enigszins in het verlengde van het bovenstaande gelegen geval deed
zieh voor in HR 27 maart 1987, NJ 1988, 130 (Samenwerking/Geerlings).
In die zaak had de kantonreehter een deel van het rapport van deskundigen
in zijn oordeel betrokken, waarover hij partijen geen gelegenheid had gegeven
zieh erover uit te spreken, zulks vanwege het vertrouwelijke karakter van in
het rapport opgenomen, op derden betrekking hebbende, gegevens. Het beginsel
van hoor en wederhoor staat eehter ook aan een dergelijke handelwijze in de
weg, aldus de Hoge Raad. Ook een deskundigenberieht dat is gebaseerd op
anonieme gegevens mag de rechter met aan zijn beslissing ten grondlag leggen:
HR 18 februari 1994, NJ 1994,742 (Copo/Berger).

De praktische consequentie van het beginsel van hoor en wederhoor is
dat partijen in het kader van het deskundigenbericht niet aIleen aan de
deskundigen (Bloedproej), maar ook aan elkaar 'toegang' (dienen te)
verschaffen tot 'in hun sfeer liggende' feitelijke gegevens, welke
voorwerp zijn van het onderzoek. Beide vormen een onderdeel van
dezelfde mededelingsplicht.

aanhangsel: plaatsopneming en bezichtiging
24. Het in het kader van een descente 'iets laten zien' aan de rechter,
is in wezen een informatie-overdracht, een vorm van mededelen, in gelijke
zin als bij het deskundigenbericht het geval is. Ook hier speelt het beginsel
van hoor en wederhoor een ro!.

De reehter kan op verzoek van een partij of ambtshalve zaken die niet of
bezwaarlijk naar de tereehtzitting kunnen worden gebraeht, ter plaatse
beziehtigen. Voorts kan de reehter in voorkomende gevallen een 'plaatselijke
gesteldheid opnemen' (art. 226; vgl. ook art. 2.8.52 Ontwerp). Aldus kan de
reehter tot het 'domein' van partijen doordringen, die daaraan hun medewerking
moeten verlenen; zie art. 226 lid 3. Zo bezien wordt in het kader van
proeessuele mededelingspliehten de parallel met het deskundigenberieht
ziehtbaar. Dit wordt nog versterkt via het beginsel van hoor en wederhoor.

De proeedurevoorsehriften van art. 226 kunnen niet voorkomen dat een
partij de zaak in scene set, waardoor de reehter en de wederpartij worden
rnisleid. Dit probleem deed zieh voor in HR 18 december 1987, NJ 1988,679
(SchookiVergeer). Daar had de reehtbank behoefte aan nadere informatie
omtrent de gesteldheid en de aard van een bedrijfspand. Deskundigen waren
niet nodig, de reehter kon met een beziehtiging volstaan. De reehtbank
vertrouwde het zaakje kennelijk niet helemaal en had een uit haar midden
aangewezen reehter het onderwerpelijke pand tweemaal incognito laten
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bezoeken. Inhaar vonnis spreekt de rechtbank van een 'niet-officiele bezichti-
ging'. Het resultaat laat zich raden: de bevindingen van de rechtbank (lees:
de reehter incognito) strookten in het geheel niet met die van kantonrechter
die in eerste aanleg overeenkomstig art. 226 een plaatsopneming had gelast.
In cassatie wordt vervolgens geklaagd over de gevolgde handelwijze van de
rechtbank. In zijn conciusie voor het arrest gaf A-G LEIJTEN, vol ironie, zijn
instemming voor het desbetreffende cassatiemiddel te kennen:

"Een reehter zou ook een tijdje als loge bij een echtpaar kunnen intrekken
om te beoordelen of hun huwelijk duurzaam is ontwricht."

Ook de Hoge Raad liet geen twijfel bestaan over de ontoelaatbaarheid van
een 'niet-officiele bezichtiging':

"Het aan het oordeel ten grondslag leggen van niet van algemene bekendheid
zijnde gegevens, verkregen - zoals de Rb. vermeldt - door een "niet-officiele
bezichtiging", verdraagt zich niet met de wettelijke regeling der gerechte-
lijke plaatsopneming, welke de nodige waarborgen biedt voor controle en
bespreekbaarheid door pp."

Daarbij kan met name gedacht worden aan het voorschrift van het vierde lid
van art. 226:

"De partijen worden in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken of
verzoeken te doen."

Aldus vormt het beginsel van hoor en wederhoor een middel om partijen te
beschennen tegen een al te ijverige rechter.

6 De exhibitieplicht

inleiding
25. De laatste processuele mededelingsplicht die indit hoofdstuk wordt
besproken staat bekend onder de tot de verbeelding sprekende naam
'exhibitieplicht'. Deze ten onrechte nog tamelijk onbekende, maar
niettemin opmerkelijk krachtige processuele mededelingsplicht heeft
betrekking op schriftelijke stukken die tot bewijs kunnen dienen en die
zich onder de wederpartij bevinden.

De exhibitieplicht is thans geregeld in art. 843a, ingevoerd bij Wet van 3
december 1987, Stb. 590 (het 'nieuwe bewijsrecht'). Het eerste lid Iuidt:

"Hij die daarbij rechtmatig belang heeft, kan op zijn kosten inzage, afschrift
of uittreksel vorderen van een onderhandse akte aangaande een reehtsbetrek-
king waarin hij ofzijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze
akte te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft."

Met betrekking tot de toepassing van de exhibitieplicht bepaalt het tweede
lid:

"De reehter bepaaJt zo nodig de wijze waarop inzage, afschrift of uittreksel
zal worden verschaft."

Aldus maakt de wet het mogelijk dat partijen, onder hierna te bespreken
voorwaarden, over en weer aanspraak kunnen maken op schriftelijk bewijsma-
teriaal waarover zij zelf met, maar de wederpartij weI beschikt. De exhibitie-
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plicht is derhalve - in potentie - van cruciale betekenis voor de waarheids-
vinding en, uiteindelijk, voor de uitkomst van het geding.

Uit het eerste lid blijkt dat de exhibitieplicht in drieerlei opzicht is begrensd.
Het stuk waarop de vordering betrekking heeft dient verband te houden met
een tussen partijen bestaande 'rechtsbetrekking'. Voorts wordt een 'rechtrnatig
belang' vereist. Ten slotte lijken - slechts - onderhandse akten voor deze
mededelingsplicht in aanmerking te komen. In deze paragraaf onderzoek ik
aan de hand van de genoemde drie criteria de inhoud en omvang van de
exhibitieplicht. Tegen de achtergrond van het tweede lid ga ik ook nog in op
de mogelijkheid van een (conservatoir) bewijsbeslag.

Zie voor dit onderwerp Dos SANTOSGIL,Bezwarende 'interim' -maatregelen
met betrekking tot inbreukmakende goederen en documenten in auteursrecht-
zaken, in: GROSHEIDE,BOELE-WOELKI(red.), Europees privaatrecht 1996,
p. 237-246; BARENDRECHTenVANDENREEK,Exhibitieplicht en bewijsbeslag,
WPNR 6155 (1994), p. 739-745; STERK,Burgerlijke rechtsvordering, art. 843a,
aant. 1-5; HOYNG,Vier procesrechtelijke wensen, in: In het nu wat worden
zal, p. 107-108; PLOUM, Exhibitieplicht: 'nachtmerrie ofnoodzaak'?, in:
STERK,CARELS(red.), Leidse procesrechtelijke geschriften, p. 55-62.

de rechtsbetrekking
26. Een exhibitieplicht kan slechts worden gevorderd binnen het kader
van een rechtsbetrekking waarop de stukken betrekking hebben. Deze
voorwaarde komt vooral tot uitdrukking in verbinding met een daaraan
gekoppelde verzwaarde stelplicht.

De exhibitieplicht kan niet met een zekere opportunistische willekeur tegen
een ieder worden ingezet. In art. 843a wordt vereist dat tussen partijen
een - vermeende - juridische verbondenheid, uitgedrukt in de algemene term
'rechtsbetrekking', moet bestaan. Hier kan (dus) zowel worden gedacht aan
verbintenissen uit de wet (onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling,
ongerechtvaardigde verrijking) als aan verbintenissen uit overeenkomst. De
te tonen stukken moeten tevens enig licht op die rechtsbetrekking kunnen
werpen of, zoals het in art. 192 met betrekking tot getuigenbewijs is gefor-
muleerd, tot beslissing van de zaak kunnen leiden; vgl. in deze zin ook nog
HR 31 oktober 1995, NJ 1995, 3 (The Kilbarr Corporation/Holland).

Vanwege de bezwaren die aan de exhibitieplicht kunnen kleven, is het
wenselijk om aan de stelplicht ter zake - die, vanzelfsprekend, op de eiser
rust - niet al te lichte eisen te stellen. In het bijzonder ter zake van de
rechtsvordering mag meer worden verwacht dan bijvoorbeeld krachtens de
individualiseringstheorie ten aanzien van de dagvaarding (en conclusie van
eis) wordt verlangd en is substantiering van de rechtsbetrekking op zijn plaats;
vgl. nr. 5. Met betrekking tot de stukken kan worden aangeknoopt aan de regels
die gelden voor het aanbod van getuigenbewijs. Hieruit voigt dat de inhoud
van de stukken niet in extenso hoeft te worden omschreven zoals ook de inhoud
van de verklaringen die getuigen kunnen geven niet hoeft te worden gesteld.
Wei zullen de stukken, evenals mogelijke getuigen, moeten worden geidentifi-
ceerd. Wie zich beperkt tot een vage en algemene omschrijving van de
opgevraagde bescheiden vangt bot; vgl. HR 20 september 1991, NJ 1992,552
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(TripelsIMason) en HR 31 januari 1947, NJ 1948, 115 (BausIKoedoe). Aldus
kan een dam worden opgeworpen tegen misbruik van deze mededelingsplicht.

rechtmatig belang
27. De omvang van het toepassingsgebied van art. 843 a is onduidelijk.
Het huidige recht verschaft namelijk, evenals het oude, nauwelijks inzicht
in de betekenis en inhoud van het tweede vereiste van art. 843a, te weten
het rechtmatig belang.

Tijdens de parlementaire behandeling van art. 843a is vrijwel geen aandacht
besteed aan de woorden 'hij die daarbij rechtmatig belang heeft'. De MvT
venneldt slechts dat met het vereiste van een rechtmatig belang wordt beoogd
dat 'de houder der akte niet nodeloos worde lastig gevaIlen'. Deze 'open deur'
brengt ons weinig verder. Een begin van een nadere invuJling wordt gevorrnd
door de opmerking dat het nieuwe recht 'een wat ruimer criterium' hanteert
dan de oude regeling (Par1ementaire geschiedenis nieuw bewijsrecht, p. 416).
Dit maakt de regeling van art. 1923 BW (oud), de voorganger van art. 843a,
interessant.

Krachtens art. 1923 BW (oud) kon een partij gedurende een procedure de
rechter verzoeken haar wederpartij te bevelen onder haar bevindende stukken
met betrekking tot het geschil over te leggen 'die aan beide partijen gemeen
zijn'. Onder vigeur van het nog oudere art. 1932 BW (1830), dat feitelijk geen
enkele beperking aan de exhibitieplicht stelde, was het enkele belang bij
vertoning aI voldoende. Met het vereiste van de zogenaarnde 'gemeene titel'
heeft de wetgever, aIdus de uitleg van de Hoge Raad, het toepassingsgebied
van de exhibitieplicht willen inperken door met uitsluiting van wie daar slechts
be lang bij had, het recht op vertoning aileen toe te kennen aan een ieder die
op het stuk 'als bewijsstuk eenig recht kan doen gelden'; HR 20 mei 1921,
NJ 1921, 788 (WeisbardiDe Ridder) zie ook HR 31 januari 1947, NJ 1948,
115 (BausIKoedoe). Oit betekende dat (gemeenschappeJijk) eigendom van
de akte niet vereist was, maar weI een zekere betrokkenheid bij de totstand-
koming daarvan; zie in deze zin ASSER!ANEMAIVERDAM,Van bewijs, p. 236-
237 en SCHEL TEMA, Nederlandsch burgerlijk bewijsrecht, p. 402-403; zie voor
de verworpen nog striktere opvatting DTEPHUIS,Het Nederlands burgerlijk
regt, tweede deel, p. 443 e.v., LIGTENBERG, diss. 1893, p. 65 e.v. en VAN
BONEYAL FAURE, Het NederIandsch burgerlijk procesrecht, 4e deel - 2e stuk,
p. 183, alsook HR 12 november 1875, W. 3917 (Hoogerbrug/Algeemene
Bouwmaatschappiji en HR 20 oktober 1912, W. 9283 (SchlesingerlSnijders).

De achtergrond van deze ontwikkeling is het - in een tijdsbestek van drie
jaar (!) - gewijzigde inzicht met betrekking tot de mate waarin van een partij
medewerking aan de waarheidsvinding kan worden verlangd. In 1830 stond
in de MvT bij het toenmalige ontwerp BW die waarheidsvinding nog hoog
in het vaandel. In 1833, bij gelegenheid van de herziening van het BW heette
het in de MvT plotseling dat

"men steeds onder alle wetgevingen huiverig is geweest, om de bewijsrnid-
delen e domo adversari op te zoeken, vermits de aanlegger verplicht is zijnen
eisch op zich zelf te staven, en hij, bij gebreke van schriftelijk of testimoni-
aal bewijs, zijn toevlucht kan nemen tot den beslissende eed";
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Het citaat is ontleend aan LiGTENBERG,diss. 1893, p. 68; zie ook DIEPHUIS,
Het Nederlands burgerlijk regt, tweede deel, p. 445. Het kort daarvoor nog
ter zijde geschoven beginsel dat van een partij niet verlangd kan worden dat
zij bewijs tegen zichzelf aandraagt, heeft in 1833 de gedachten bepaald en
vormt - daarmee - de ratio van art. 1923 BW (oud).

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat het denken over de rol van partijen
bij de waarheidsvinding in het huidige tijdsgewricht aarunerkelijk is veranderd.
Thans verlangen de processuele mededelingsplichten in het algemeen een min
of meer loyale medewerking van partijen aan de waarheidsvinding, die (soms)
meebrengt dat zij hun eigen belangen opzij zetten. Hiermee is de grondslag
van de oude en restrictieve regeling van de exhibitieplicht weggevallen en
is met art. 843a terecht de weg vrijgemaakt in de richting van de nog oudere
opvatting dat belang bij vertoning voldoende is. Hoe dit belang moet worden
ingevuld is echter nog steeds een openstaande vraag; zo ook STERK,Burgerlijke
rechtsvordering, art. 843a, aant. 3. Het dient in ieder geval een bewijsbelang
te zijn, zoveel is weI zeker. Het moet voorts om een in het (objectieve) recht
verankerd belang gaan. Alsdan kan wellicht worden aangeknoopt bij het
gelijkheidsbeginsel: de exhibitieplicht ter compensatie van de ongelijkheid
in de bewijspositie tussen partijen; zie hieromtrent BARENDRECHT,VANDEN
REEK,Exhibitieplicht en bewijsbeslag, WPNR 6155 (1994) p. 739-742; zie
ook nr, 135.

Bij gebreke van - theoretische - aanknopingspunten wordt hier volstaan
met de constatering dat art. 843a partijen ruime mogelijkheden biedt om
bij elkaar schriftelijk bewijs te achterhalen. Na de theoretische plaatsbe-
paling van de mededelingsplichten in hoofdstuk 4 kan nader op de
omvang van deze mogelijkheden worden ingegaan.

onderhandse akte
28. De tekst van de wet geeft aan dat de exhibitieplicht slechts betrek-
king kan hebben op onderhandse akten. Gelet op hierboven weergegeven
veranderingen ten opzichte van art. 1923 BW (oud) is het evenwel
onaannemelijk dat niet ook andere stukken die tot bewijs kunnen dienen
met behulp van de exhibitieplicht kunnen worden achterhaald.

Art. 843a spreekt van onderhandse akten, dit zijn 'ondertekende geschriften,
bestemd om tot bewijs te dienen, aldus art. 183. Cornputer-uitdraaien,
salarisstroken, foto's en andere niet ondertekende geschriften lijken dus geen
voorwerp van een exhibitieplicht te kunnen zijn. In het licht van de hierboven
geschetste ontwikkelingen is het echter de vraag of deze beperking werkelijk
is beoogd.

Het oude art. 1923 handelde over 'stukken'. Uit het vereiste 'gemeene'
karakter daarvan, dat vooral blijkt uit de gemeenschappelijke ondertekening
ervan, zou kunnen worden afgeleid dat het ook vroeger om akten moest gaan;
vgl. in deze zin SCHELTEMA,Nederlandsch burgerlijk bewijsrecht, p. 14. De
aan deze bepaling ten grondslag liggende argurnenten zijn inmiddels evenwel
achterhaald. Waar de exhibitieplicht onder het oude recht voomamelijk in het
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teken stond van het beheer van een akte die ten behoeve van meerdere partijen
was opgemaakt, strekt de exhibitieplieht nu vooral tot het aehterhalen van
bewijsmiddelen, Een niet ondertekend sehriftelijk stuk is net zo goed een
bewijsrniddel dan een weI ondertekend gesehrift. Het verschil bestaat sleehts
ten aanzien van de bewijswaarde. Een en ander betekent dat het strikt vasthou-
den aan het begrip onderhandse akte in art. 843a ingaat tegen de ontwikkeling
waaruit het is voortgekomen. Het is onaannemelijk dat de wetgever dit op het
oog had. In de parlementaire gesehiedenis van art. 843a is hier (ook) geen
enkel aanknopingspunt voor te vinden. Een plausibele uitleg van art. 843a
brengt dan ook mee dat deze bepaling het ook mogelijk maakt om de vertoning
van met ondertekende gesehriften die tot bewijs kunnen dienen te gelasten.
Tegen deze aehtergrond ligt het in de rede om ook met schriftelijke informatie-
dragers, zoals floppy-disks en geluids- ofbeeldbanden in aanmerking te laten
komen voor overlegging ex art. 843a; vgl. in deze zin VEEGENS/WIERSMA,
Bewijs door gesehriften, nrs. 6 en 52; gereserveerd is STERK, Burgerlijke rechts-
vordering, art. 843a, aant. 4.

de exhibitieplicht en de inlichtingencomparitie
29. Naast art. 843a biedt ook art. 19a de mogelijkheid om schriftelijke
bescheiden bij partijen te achterhalen. Het verschil tussen deze bepalingen
is dat art. 843a betrekking heeft op bewijs, terwijl art. 19a ziet op
informatieverschaffing ten behoeve van de 'instructie van de zaak'. Een
ander verschil is dat bij de exhibitieplieht het initiatief bij partijen ligt
en dat bij de inlichtingencomparitie de positie van de reehter overheerst.

Tijdens behandeling in de Eerste Kamer van het wetsontwerp dat leidde tot
invoering van art. 843a werd van de zijde van C.D.A.-fraetie een verband
gelegd tussen de exhibitieplieht en de inliehtingeneomparitie. Het C.D.A. wees
erop dat art. 1923-oud B.W. zou worden gesehrapt, op grond waarvan een
partij in elke stand van het geding van de reehter kon verzoeken 'dat haar
wederpartij bevolen worde om stukken over te leggen die aan beide partijen
gemeen zijn, de zaak in gesehil betreffen en zieh onder hare berusting
bevinden'. In het kader van een inlichtingencomparitie zou sleehts de
mogelijkheid dat de reehter beveelt om bepaalde op de zaak betrekking
hebbende stukken worden over te leggen, terugkeren. Men aehtte dit een weinig
overwogen stelsel.

Inzijn antwoord traeht de minister aan te geven wat de essentiele verschillen
zijn (Parlementaire gesehiedenis nieuw bewijsrecht, p. 417):

"Die exhibitieplicht slaat op de situatie, dat de inhoud van een schriftelijk
bewijsmiddel aan een partij in beginsel weI bekend is, maar dat zij het met
in haar bezit heeft, terwijl zij het desbetreffende stuk bijvoorbeeld in een
procedure zou willen overleggen. Zij kan dan vorderen, dat haar dat stuk
of een afschrift daarvan wordt afgegeven of haar daarvan inzage wordt
verse haft. "

En met betrekking tot de inliehtingeneomparitie stelt hij vervolgens (t.a.p.,
eursief toegevoegd):
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"Daarentegen gaat het bij het ter sprake gebrachte bevel van de rechter om
eventueel op de zaak betrekking hebbende bescheiden over te leggen erom,
dat het doel van de betrokken comparitie, bestaande in het verkrijgen van
inlichtingen omtrent door partijen gestelde feiten, te bevorderen".

In tegenstelling tot bij de exhibitieplicht het geval is, staat bij de inlich-
tingencomparitie het bewijzen in de strikte zin van het woord niet voorop.
Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsontwerp waarin de
comparitie na antwoord een wettelijke basis is gegeven, heeft de minister
volhard in zijn standpunt; zie Bijl. Hand. Eerste Kamer, 19.574, nr. 187a, MvA,
p.2.

De zelfstandige betekenis van de exhibitieplicht is derhalve gelegen in de
aan partijen geboden mogelijkheid om relevante stukken die als bewijs kunnen
dienen en die - mede daarom - door de wederpartij worden achter gehouden,
boven tafel te krijgen. Het rechterlijk bevel om bepaalde bescheiden in een
comparitie te overleggen strekt daarentegen tot instructie van de zaak, hoewel
het uiteindelijke resultaat niet hoeft te verschillen van dat van de exhibitieplicht.
Hiermee hangt samen dat bij de exhibitieplicht het initiatief bij partijen ligt
en bij de comparitie meer, althans mede, bij de rechter.

7 Bevindingen en afsluiting

geen synchrone historische ontwikkeling
30. Ter afsluiting van dit hoofdstuk kan thans worden vastgesteld dat
de dagvaardingsprocedure over een behoorlijk arsenaal processuele
mededelingsplichten bevat. Wat opvalt is dat de verschillende medede-
lingsplichten zich in de tijd niet gelijk hebben ontwikkeld.

In ieder stadium van de de dagvaardingsprocedure komen processuele
mededelingsplichten voor. Reeds bij de aanvang van de procedure rusten ze
op de eiser (dagvaarding en concIusie van eis) en op de verweerder (concIusie
van antwoord). Onder omstandigheden en in verband met de positie van de
wederpartij wordt hier tegenwoordig van partijen zelfs zoveel verlangd dat
zij elkaar aanknopingspunten moeten verschaffen voor de kwijting van de
bewijslast (zie § 2). Vervolgens kunnen partijen worden geconfronteerd met
het bevel van de rechter om mondeling of schriftelijk nadere inlichtingen te
verschaffen (zie § 3). Eenmaal toegekomen aan het vaststellen van de naar
voren gebrachte feiten is van be lang dat partijen elkaar als getuige kunnen
doen horen (zie § 4). Voorts impliceert in deze fase van de procedure het
deskundigenbericht een niet onbelangrijke mededelingsplicht (zie § 5). Ten
slotte biedt de exhibitieplicht partijen - meer dan de praktijk lijkt de
beseffen - de mogelijkheid om de wederpartij tot het overleggen van schriftelijk
bewijs te bewegen (zie § 6).

Opmerkelijk is dat de ontwikkeling van deze rnededelingsplichten in
historisch opzicht grillig is verlopen. Dit blijkt al uit het expliciete gebruik
van de term mededelingsplicht. In 1926 merkt MEIJERS in zijn noot onder HR
18 december 1925, NJ 1926, 228 (BalavaiSalomonsky) met stelligheid op 'dat
in onze procedure een mededeelingsplicht voor partijen bestaat'; vgl. ook diens
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noot onder HR 7 januari 1926, NJ 1926, 258 (ZuiderentIBezemer); zie voorts
STARBUSMANN,preadvies 1915. p. 151 (vgl. ook diens Hoofdstukken van
Burgerlijke Recbtsvordering, 3e druk 1972, nr. 207 en 208). Vervolgens wordt
het begrip weer met zoveel woorden vanaf eind jaren 80 gebruikt door TJIlTES
(Een mededelingsplicht voor een procespartij als tegemoetkoming aan een
onredelijk bewijsrisico voor diens wederpartij, NJB 1988, p. 1128-1130),
HAMMERSTEIN(Te goeder trouw procederen, TvP 1989, p. 1607-1608),
PRINCEN(Fair trial, 1990, p. 39 e.v.), TONKENs-GEERKEMA(De mededelings-
plicht van gedaagde, in: Qui bene distinguit bene docet, 1991, p. 127-140).

Inhoudelijk is bet beeld ten aanzien van de stelplicht hetzelfde. Tot de jaren
20 en 30 is er veel aandacht voor bet onderwerp van bijvoorbeeld STAR
BUSMANN,preadvies, p. 139 e.v., i.h.b. p. 151. Met uitzondering van de studie
van GERBRANDYin 1952 (waarover nr. 12) blijft het vervolgens stil totdat
de rechtspraak van de Hoge Raad over de stelplicht in het licbt van de
bewijslastverdeling een kwart eeuw later voor een impuls zorgt; zie nr. 12.
In de tussentijd heeft de com pari tie na antwoord van 1965 tot 1988 op de
voorgrond gestaan. De introductie van de partij-getuige is in 1981 in het
regeringsontwerp voor het nieuwe bewijsrecht opgenomen. Daaraan is in de
decennia voor en na de eeuwisseling een debat voorafgegaan; zie DETOMBE-
GROTENHUIS,diss. 1993, hfdst. 3, m.n. § 3.6, respectievelijk hfdst. 2. In het
kader van het deskundigenonderzoek heeft de Hoge Raad in 1953 zijn
belangrijke BloedproeJ arrest gewezen (NJ 1954,61) over de civielrechtelijke
zelf-incriminatie; zie nr. 22. De exhibitieplicht heeft zich juist weer in het begin
van deze eeuw op de grootste belangstelling mogen verheugen en moet het
thans met minder doen; zie ill. 25 e.v ..

Al met al zijn we meer vertrouwd met mededelingsplichten in het
burgerlijk procesrecht dan men op het eerste gezicht wellicht denkt. De
ontwikkelingen dienaangaande zijn dan ook niet spectaculair te noemen.
Veeleer is er sprake van zich herhalende tendensen, te weten het
krachtiger worden van de mededelingsplichten, ten gevolge waarvan
steeds meer van partijen wordt verlangd.

mededelingsplichten, de rechter en partijen
31. Een aantal van de onderzochte mededelingsplichten staat in het teken
van de verhouding tussen de rechter en partijen; andere mededelings-
plichten hebben betrekking op de verhouding tussen procespartijen
onderling.

Ais we de mededelingsplichten die in dit hoofdstuk zijn besproken in een
algemeen kader plaatsen, blijkt dat sommige mededelingsplichten verband
houden met de verbouding tussen de rechter en partijen. Zo berust de
motiveringsplicht die partijen hebben ter zake van hun stellingen - deels - op
de gedachte dat partijen jegens de rechter gehouden zijn om voldoende
informatie te verschaffen. Hiervoor zijn aanknopingspunten te vinden in
Batava/Salomonsky (HR 18 december 1925, NJ 1926 p. 228, zie nr. 11) - met
name in de overwegingen van het hof - en in Van VlietlVicron (HR 24 mei
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name in de overwegingen van het hof - en in Van Vliet/Vicron (HR 24 mei
1957, NJ 1959, 10, zie nr. 8 en de overige daar genoemdejurisprudentie),
waarin de Hoge Raad heeft uitgesproken dat de reehter ambtshalve en naar
eigen inzieht maatregelen kan treffen om meer duidelijkheid en helderheid
van partijen te verkrijgen. De vanuit de behoefte aan meer openheid in de
procedure door de reehter ontwikkelde eomparitie na antwoord en de daarrnee
samenhangende - door de wetgever gecreeerde - bevoegdheid van de reehter
om partijen in het kader van de inJiehtingeneomparitie te bevelen hun stellingen
nader toe te liehten of om sehriftelijke beseheiden over te leggen illustreren
nog sprekender dat partijen in termen van mededelingsplichten aan de reehter
zijn verbonden; zie nr. 16. Dit geldt tot op zekere hoogte ook voor het partij-
getuigenverhoor, waarin in eerste instantie de reehter de vragen stelt en hij
overigens vragen van partijen en hun raadslieden kan blokkeren; art. 205, zie
nr. 18. Ten slotte is uit Schook/Vergeer (HR 18 december 1987, NJ 1988, 679)
inzake de niet-officiele beziehtiging omgekeerd gebleken dat de rechter jegens
partijen niet geheel vrij is in de wijze van waarheidsvinding.

Hiemaast geven andere mededelingsplichten aanleiding tot de gedachte
dat partijen tegenover elkaar bepaalde normen in acht hebben te nemen in het
licht van de processuele verhouding waarin zij blijken te staan. Hier
kan - wederom - worden verwezen naar de motiveringsplieht van partijen die
er ook toe strekt om de wederpartij in staat te stellen adequaat te kunnen
reageren; zie ZuiderentlBezemer, HR 7 januari 1926, NJ 1926 p. 258, 11 en
12 en de overige daar behandelde jurisprudentie. De door de Hoge Raad
ontwikkelde stelplicht ter tegemoetkoming aan de bezwaren die kleven aan
een bepaalde verdeling van de bewijslast (zie nr. 12) kan ook moeilijk anders
dan in de sleutel van de verhouding waarin procespartijenjegens elkaar staan
worden geplaatst. Hetzelfde geldt voor de beperkingen die in de reehtspraak
aan de toelaatbaarheid van het voorlopig getuigenverhoor zijn gesteld; zie nr.
21. Ook de informatiestromen die het beginsel van hoor en wederhoor tussen
partijen op gang brengt in het kader van het deskundigenbericht (en ook de
gerechtelijke plaatsopneming en beziehtiging; zie nr' 24) kunnen als een
uitwerking van een proeessuele verhouding tussen partijen worden beschouwd.
Voor de exhibitieplicht spreekt dit uit de aard van de zaak zelf; zie nr. 25 e.v.

informatievrijheid of informatiedwang?
32. Uit de benadering van de dagvaardingsprocedure in termen van
mededelingsplichten kan voorts nog worden afgeleid dat het uitgangspunt
van die procedure 'informatievrijheid' is: de besproken mededelingsplich-
ten nopen procespartijen niet tot het eigener beweging mededeling te
doen van alle relevante gegevens en informatie waarover zij (kunnen)
beschikken.

Ondanks de uitgebreide lijst van processuele mededelingsplichten die in de
dagvaardingsprocedure voorkomen moet bij de huidige stand van het recht
worden vastgesteld dat partijen niet gehouden zijn om aile gegevens, informatie
en inlichtingen en schriftelijke stukken die zij in hun macht hebben, ook als
de rechter of de wederpartij daarvan geen kennis dragen, in de procedure over
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min of meer van elkaar geisoleerd en functioneren slechts bij de gratie van
de wetenschap bij de rechter of de wederpartij dat bepaalde informatie
voorhanden is en dat deze door hen van belang wordt geoordeeld (vgl.
VRANKEN, preadvies, p. 55-56). Buiten de genoemde mededelingsplichten
zijn partijen dus in beginsel vrij om naar eigen believen en goeddunken feiten
en omstandigheden Diette noemen en om gegevens achter te houden. Kortom,
de dagvaardingsprocedure berust op het principe van informatievrijheid. In
hoeverre deze constatering wenselijk is en zich verdraagt met het Ontwerp
(art. 1.3.3.) en rechtspraak (HR 4 oktober 1996, RvdW 1996, 197 C,
Goosen/Goosen, waarover nr. 7), komt in hoofdstuk 4 nader aan de orde.

uitleiding
33. Voordat wordt ingegaan op de vraag wat de implicaties zijn van
informatievrijheid voor de invulling van het concept van de processuele
mededelingsplicht en, daarmee, voor de verhouding tussen de rechter
en partijen en die tussen partijen onderling, lijkt het me zinnig eerst te
onderzoeken of er vanuit het perspectief van processuele mededelings-
plichten wezenlijke verschillen zijn aan te wijzen tussen de dagvaardings-
procedure en de verzoekschriftprocedure.
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Processuele mededelingsplichten in de verzoekschrift-
procedure in eerste aanleg

1 De aard en plaats van de verzoekschriftprocedure in ver-
gelijking met de dagvaardingsprocedure

inleiding
34. Voordat ik op de mededelingsplichten in de verzoekschriftprocedure
inga, besteed ik eerst enige aandacht aan de aard van die procedure, mede
in verhouding tot de dagvaardingsprocedure. De ontwikkeling en opkomst
van de verzoekschriftprocedure geeft daar aIle aanleiding toe.

In de Literatuuris reeds lang gedebatteerd omtrent een 'bruikbare basisfilosofie'
van de verzoekschriftprocedure; vgl. BOEKMAN,preadvies, p. 127 e.v.; FUNKE,
preadvies, p. 211 e.v.; WESSELING-VANGENT/DOEK,Burgerlijke rechtsvorde-
ring, art. 429b, aant. 2 e.v.; WESSELlNG-VANGENT, diss. 1986, p. 79-81.
Sleutelwoorden in die discussie zijn eigenlijke rechtspraak of contentieuze
jurisdictie, waarmee de dagvaardingsprocedure wordt bedoeld en oneigenlijke
rechtspraak of voluntaire jurisdictie als typering van de verzoekschriftprocedu-
reoBij de huidige stand van het recht biedt dit terminoLogisch kader evenwel
onvoldoende onderscheidend vermogen om het verschil tussen de
dagvaardings- en verzoekschriftprocedure aan te kunnen geven; in deze zin
reeds MEIJERS, Eigenlijke en oneigenlijke rechtspraak voLgens de Neder-
landsche wet, VPO, 2e deel, p. 253-270. Ook overigens heeft die discussie
betekenis veri oren. Haar doel was gelegen inhet scheppen van duidelijkheid,
daar waar de wetgever ogenschijnlijk had verzuimd een keuze te maken tussen
de dagvaardings- en verzoekschriftprocedure; vgl. bijv. de probleemstelling
die ZUIDEMAzichzelfvoorhield in zijn dissertatie op p. 1-2. Inrniddels bevat
de wet - zoals we nog zullen zien - in de meeste gevallen toereikende
aanwijzingen.

De kenmerkende eigenschappen van de verzoekschriftprocedure en de
verschillen met de dagvaardingsprocedure zijn met dit laatste echter nog niet
verklaard. Vandaar dat ik voor een goed begrip van de mededelingsplicht( en)
in de verzoekschriftprocedure in deze paragraaf eerst enige aandacht schenk
aan de aard, kenmerken en de plaats van de verzoekschriftprocedure in
vergelijking met de dagvaardingsprocedure, mede aan de hand van enige grepen
uit de historie.

er was eens ... de verzoekschriftprocedure
35. Oorspronkelijk was de verzoekschriftprocedure bedoeld voor zaken
waarvoor de op tegenspraak gerichte dagvaardingsprocedure niet geschikt
is vanwege de afwezigheid van een geschil.
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'In den beginne' was het burgerlijk procesrecht in hoofdzaak gericht op die
geschillen waarin de eiser 'iets' vorderde van een met naam en toenaam
genoemde - en bekende - wederpartij, zodat in beginsel twee (kampen van)
partijen (soms meer, namelijk bij tussenkomst) in een geformaliseerd debat
tegenover elkaar stonden; zie VRANKEN,Harmonisatie van regelgeving in
requestprocedures, in: Congresbundel Jonge Balie 1984, p. 13. Dit is wat wordt
bedoeld met contentieuze jurisdictie. De procesregels zijn erop gericht partijen
gelijke middelen te geven om hun standpunten aan te dragen en te verdedigen.
De taak van de rechter is hierop toe te zien en, uiteindelijk, om een 'winnaar'
aan te wijzen.

Nu waren - en zijn - er (ook) bepalingen en voorschriften van materieel
recht die uit de aard der zaak impliceren dat een rechtzoekende zijn recht niet
zoekt bij 'de' wederpartij, omdat zo'n wederpartij er niet is. De reden hiervan
schuilt in het min of meer administratieve karakter van de zojuist bedoelde
regels. BRENNINKMEIJER(preadvies, p. 46) omschrijft dit aspect van de
verzoekschriftprocedure als voigt:

"In de regel is er een publiek be lang gemoeid met de materie waarin de
rechter een taak heeft."

In de MvT bij het toen nog voorgestelde art. 429b merkte de minister in dit
verband op (Bijl. Hand. Tweede Kamer 1963-1964, 7753, nr. 3, p. 5):

"Bij de rechtspraak op verzoekschrift is dit karakter van rechtsstrijd tussen
twee gelijkgerechtigde partijen [zoals bij de dagvaardingsprocedure het
geval is, WvoR] soms in het geheel niet en anders toch in veel mindere
mate aanwezig en heeft de rechter veeleer te oordelen over het nemen van
maatregelen op grond van wettelijke voorschriften die de bescherming van
bepaalde belangen - niet of niet noodzakelijk die van de, zoals in zaken
van ouderlijke macht en voogdij, schijnbaar tegenover elkaar staande
partijen - beogen."

Zie voorts WESSELING-VANGENTfDoEK, Burgerlijke rechtsvordering, art.
429b, aant. 8; BOSCH-BoESJES,diss., p. 91; Parlementaire geschiedenis nieuw
bewijsrecht, p. 119.

Het gaat hier bijvoorbeeld om de benoeming van een voogd, curator, of
bewindvoerder, om een wijziging van voornamen of om adoptie. In dit soort
zaken zijn vaak meer individuele belangen aan de orde, of rechten waarover
betrokkenen niet vrijelijk kunnen beschikken, bijvoorbeeld vanwege de positie
van derden of de rechtsbescherming die ervan uitstraalt. Ook het algemeen
belang kan een rol spelen. Daarom richt de rechtzoekende zich in een dergelijk
geval niet primair tot de tegenpartij, maar tot de rechter; zie VANWIJMEN,
preadvies, p. 169-170. In deze context wordt weI gesproken van voluntaire
jurisdictie. De regels van de op tegenspraak gerichte dagvaardingsprocedure
waren voor dergelijke gevallen niet bedoeld, zodat de wetgever in een tweede
procedure-vorm heeft voorzien: de verzoekschriftprocedure. Deze procedure
was aanvankelijk nauwelijks geregeld. Toen de regeling na verloop van tijd
meer contouren had gekregen, ontstond het beeld van een verzoekschrift,
eventueel gevolgd door een verweerschrift, via een geconcentreeerde
mondelinge behandeling en eindigend met een rechterlijke uitspraak in de vorm
van een beschikking.
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rommelzolder: toepassingsgebied
36. Wie nu meent dat het onderscheid tussen de dagvaardings- en de
verzoekschriftprocedure zonder problemen en volkomen helder is, komt
bedrogen uit. Het onderscheid is namelijk verwaterd doordat de wetgever
zich bij de keuze tussen dagvaarding ofverzoek niet altijd consequent
heeft gedragen.

De administratieve trekjes van de verzoekschriftprocedure en het feit dat niet
a1tijd een 'tegenpartij' kon worden aangewezen - en partijen dus niet tegen
en daardoor ook niet met elkaar procedeerden zoals in de dagvaardings-
procedure gebruikelijk is - maakten dat de verzoekschriftprocedure in het
a1gemeen zodanig was ingericht dat de rechter sterk op de voorgrond kon treden
bij de bewaking van de belangen van de betrokkene(n) en dat hij daarbij zo
veel mogelijk vrij - ten opzichte van betrokkene(n) - kon opereren.

Het resultaat van een en ander was een informele en flexibele procesgang
die veelal sneller, doeltreffender, minder ingewikke1d en goedkoper was dan
de dagvaardingsprocedure. Om deze redenen werd de verzoekschriftprocedure
gewaardeerd. Ook door de wetgever, voor wie de genoemde voordelen al snel
het motief werden om de verzoekschriftprocedure voor te schrijven voor
geschillen die naar hun aard even goed in een dagvaardingsprocedure konden
worden beslecht; zie BOEKMAN,preadvies, p. 141-142; FUNKE,preadvies,
p. 214 met een relativering op p. 215; GROSHELDE,preadvies, Advocatenblad
1935, p. 122; WESSELlNG-VANGENT/DoEK, Burgelijke rechtsvordering,
Twaalfde titel, aant. 19. MEIJKNECHT(rede, p. 4) noemt als oorzaken en
achtergronden van deze ontwikkeling de werklastproblemen bij de rechterlijke
macht, bezuinigingen, deformalisering en een toenemende 'geen woorden,
maar daden'-houding.

Naast de praktische bruikbaarheid is het depolariserende effect dat een
verzoekschriftprocedure zou uitstralen met name in het nieuwe scheidings-
en familieprocesrecht een reden geweest om voor deze procedure-vorm te
kiezen. De aard van het geding laat zich echter niet a1tijd bepalen door de vorm
waarin het is gedrukt; zie RUTGERS,Wat heet kwaliteit bij wetgeving, in:
CJHB, p. 346-347 en p. 352; SCHAAFSMA-8EVERSLUIS,Is het nieuwe
echtscheidingsprocesrecht een succes?, FJR 1994, p. 87; WILLEMS, De
herziening van het familieprocesrecht, FJR 1995, p. 73-74.

De consequentie van deze gang van zaken is dat in de loop der tijd een
veelheid van verschillende verzoekschriftprocedures is ontstaan die gezarnenlijk
een kakofonie vormen van enerzijds zuivere klanken en anderzijds verwarrende
dissonanten. Yoor overzichten verwijs ik naar RODER, diss. 1939, bijlage;
MEIJERS, YPO, 2e deel, p. 264-266; BOEKMAN,Yoluntaire Jurisdictie, in:
Effectieve rechtsbescherming en constitutionele rechtsorde, Nederlandse
vereniging voor Procesrecht, Zwolle 1984, p. 16-18.

Aldus vertroebelde het eerder weergegeven theoretische onderscheid tussen
de dagvaardings- en de verzoekschriftprocedure en kwam daar een meer
praktisch verschil voor in de plaats, te weten de mate van vrijheid van de
rechter als afgeleide van de mate van formaliteit en soepelheid; vgl. MEIJ-
KNECHT,rede, p. 15.
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Met het resultaatgerichte optreden van de wetgever valt het begrippenpaar
contentieuze en voluntaire jurisdictie niet meer samen met het koppel
dagvaardings- en verzoekschriftprocedure. Hiermee heeft de eerst-
genoemde - theoretische - tegenstelling haar bruikbaarheid verloren.

schoonmaakactie
37. Inmiddels is een steeds sterker wordende tendens waar te nemen
tot opschoning van de min of meer willekeurig ogende situatie met
betrekking tot de keuze voor de dagvaardings- of de verzoekschrift-
procedure.

MElJKNECHT(rede, p. 15-16) stelde reeds dat het van belang is
"dat een bepaaJd soort geschil ofzaak zo goed mogelijk in zijn procesrechte-
lijke milieu wordt geplaatst."

De wetgever lijkt zich dit te hebben aangetrokken. In het nieuwe procesrecht
in zaken van personen- en familierecht dat op 1 april 1995 in werking is
getreden, is voor aIle zaken die betrekking hebben op het personen- en
familierecht gekozen voor de verzoekschriftprocedure. Ook in het nieuwe
scheidingsprocesrecht is de verzoekschriftprocedure aangewezen, waar dat
voorheen slechts het geval was voor echtscheiding op gemeenschappelijk
verzoek. In de nieuwe kantongerechtsprocedure is een meer doorzichtige
indeling van dagvaardings- en verzoekschriftprocedures gemaakt, waarbij de
dagvaardingsprocedure aan kracht heeft gewonnen. Thans zijn de zogenaamde
oneigenlijke verzoekschriftprocedures, contentieuze huurzaken en arbeids-
zaken, met uitzondering van procedures op de voet van art. 7A: 1639w
(ontbinding wegens gewichtige redenen), dagvaardingsprocedures geworden;
vgl. YNZONIDES,MEIJER, De civiele kantongerechtsprocedure, p. 8-10.

rommelzolder: inhoudelijk
38. Ook inhoudelijk is de verzoekschriftprocedure lange tijd 'een
rommeltje' geweest.

De wetgever van de vorige eeuw heeft de verzoekschriftprocedure nauwelijks
inhoud gegeven. Een algemene regeling ontbrak en lange tijd kon het bestaan
van de verzoekschriftprocedure in de tekst van het eerste hoek van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering slechts worden afgeleid uit art. 345 en de
art. 428 en 429 (inmiddels uitgebreid tot art. 426-429), waarin het rechtsrniddel
van hoger beroep, respectievelijk van beroep in cassatie tegen beschikkingen
waren (en zijn) open gesteld en - surnrnier - geregeld.

De Hoge Raad heeft deze lacune in de wet, dit gebrek aan niet als 'over-
bodige formaliteiten te beschouwen' processuele waarborgen, weliswaar voor
zover mogelijk aangevuld, doch verplicht was bij daartoe geenszins; BOEKMAN,
Het procesrecht van de rekestprocedure als gevormd door de Hoge Raad, in:
Een goede procesorde, p. 35-45; MEIJERS,VPO, 2e deel, p. 269; , Harmonisatie
van regelgeviog in requestprocedures, p. 13. Tot welk een schrijnende
toestanden dit kon leiden heeft BROOOEMANN('Geeft eerbiedig te kennen ... ',
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Nederlands Archiefblad 1982, p. 329, noot 12) Latenzien aan de hand van het
geval van de weduwe Mevrouw D. Pruimers. De weduwe werd met een
ontzetting uit de voogdij bedreigd, omdat zij haar twaalfurige werkdag niet
kon combineren met de verzorging en opvoeding van haar vele kinderen. In
de (verzoekschrift)procedure moest zij op een termijn van twee dagen
verschijnen (een verzoek tot verdaging werd afgewezen), terwijl art. 7, indien
van toepassing, een termijn van ten minste acht dagen zou hebben voorgeschre-
yen. Het bepaalde in art. 5 betreffende de inrichting van de dagvaarding (op
straffe van nietigheid; zie art. 91) kon de weduwe niet inroepen. Haar werden
geen afschriften van de stukken waarop het verzoek was gebaseerd verstrekt,
noch mocht zij deze inzien (vgl. art. 133 en 147). De beschikking tot het boren
van getuigen werd niet aan de weduwe betekend, zij werd ook niet opgeroepen
en haar bewijsaanbod werd niet gebonoreerd (vgl. art. 192). Desalniettemin
zag de rechtbank wel aanleiding om de weduwe de toepassing van een bepaling
uit de dagvaardingsprocedure niet te onthouden: zij werd conform art. 56 Rv.
in de kosten veroordeeld! Voorts heeft GROSHEIDE(preadvies, Advocatenblad
1935, p. 119-120) er, onder meer, op gewezen dat de recbter beschikkingen
kon geven op basis van stukken die de tegenpartij ruet kende, alsmede dat het
recht tot incidenteel appel in de verzoekschriftprocedure ontbrak.

Slecbts voor enkele afzonderlijke verzoekschriftprocedures werd een eigen
regeJing gecreeerd, die als een soort aanhangsel aan bet einde van het Wetboek
werd opgenomen. In de loop der tijden zijn deze aanhangseJs sterk in aantal
gegroeid. Daamaast zijn in de bijzondere wetten waarin voor de verzoekschrift-
procedure is gekozen, eigen procedureregels te vinden, zoals bijvoorbeeld in
de Faillissementswet, de Handelsnaamwet en de Algemene Bijstandswet.
Sommige verzoekschriftprocedures zijn (zelfs) zodanig aangekleed met
procesregeJs dat het verkapte dagvaardingsprocedures zijn geworden, met als
gevolg een verdere vertroebeling van datgene wat ben gescheiden houdt; zie
BOEKMAN,preadvies, p. 142. Doordit alles is volgens VRANKEN(Harmonisatie
van regelgeving in requestprocedures, in: Congresbundel Jonge Balie 1984,
p. 13-14) een ware lappendeken van

"een veelheid van slecbt op elkaar afgestemde, tegenstrijdige of lacuneuze
regelingen"

ontstaan, die
"bet terrein van de requestprocedures tamelijk onoverzichtelijk, verwarrend
en vol nodeloze valkuilen"

maakt. Vandaar dat MEIJKNECHT(rede, p. 3), in navolging van STRUYCKEN
(diss. 1970, p. 9) verzucbt dat de verzoekschriftprocedure op 'de rommelzolder
van bet burgerlijk procesrecht' was - en wellicht nog steeds is - ondergebracht.

algemene regeling
39. Met de invoering in 1970 van een algemene regeling voor 'zaken
die met een verzoekschrift moeten worden ingeleid', neergelegd in de
Twaalfde titel van Boek I Rv, is een begin gemaakt om deze chaos te
beeindigen.

De regeling van art. 429a-429r geldt niet voor alle in de wet genoemde verzoek-
schriftprocedures, zodat er procedures blijven met een eigen regime, die, al
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dan niet geheel, afwijken van de algemene regeling; vgl. de annotaties van
VRANKENonder HR 21 september 1990, NJ 1991,36 (VoermanlUtrecht) en
HR 26 september 1986, NJ 1987, 1°1. De aIgemene regels winnen echter meer
en meer terrein. Oorspronkelijk trad de Twaalfde titel slechts in werking voor
verzoekschriftprocedures van Boek 1 BW en enkele met name genoemde
procedures. Inmiddels neemt de uitbreiding van het toepassingsgebied
omvangrijke vormen aan; op de in Boek 1-3, 5-6 en 7A-8 en het vierde hoek
BW en Boek IT-IVRv. genoemde verzoeken, aIsmede op de verzoeken inzake
het bewijsrecht is de regeling van de Twaalfde titel inrniddels van toepassing.
Voor een overzicht verwijs ik naar WESSELING-VANGENTfDoEK, Burgerlijke
rechtsvordering, Twaalfde titel, aant. 55-85; vgl. ook voor een vooruitblik aant.
96 en 97. Voorts wijs ik op het reeds genoemde nieuwe scheidingsprocesrecht
en het procesrecht in zaken van personen- en farnilierecht. Beide regelingen
zijn afgestemd op de Twaalfde titel.

Hiemaast zijn de bepalingen van de algemene regeling meer en meer
toegepast op verzoekschriftprocedures die daar (nog) niet onder vallen (of
vielen). Aan de hand van de aI genoemde annotatie VRANKENonder HR 21
september 1990, NJ 1991,36 (VoermanlUtrecht) kan het volgende overzicht
worden opgemaakt.ln aIle verzoekschriftprocedures staat (ook) hoger beroep
open tegen tussenbeschikkingen (vgl. art. 429n lid 3) waarbij geldt dat een
tegen een eindbeschikking gericht appel geacht moet worden mede tegen de
tussenbeschikking te zijn gericht (volledigheidshalve merk ik op dat voor
dagvaardingsprocedures de zgn. 'voortbouw' -eis is losgelaten; HR 22 oktober
1993, NJ 1994,509). Eveneens geldt thans voor aile verzoekschriftprocedures
dat het verzoek - (en appel)schrift de gronden waar het op rust moet bevatten;
vgl. art 429d, waaromtrent nr. 43; HR 15 december 1989, NJ 1990, 351
(GlasIBierum); HR Io oktober 1992, NJ 1993,2 (MinguelllVaningen). Ook
ten aanzien van wijziging van het verzoek gelden dezelfde regels; vgl. art.
429i, waarover nr. 45; vgl. HR 19 januari 1979, NJ 1979, 398. De regel van
art. 429n lid 2 is in HR 6 april 1990, NJ 199), 34 toegepast in het kader van
de Wet rechtsbijstand aan on- en minvermogenden. In HR 13 maart 1992, NJ
1993,96, is art. 429k lid 3 betreffende de mogelijkheid een veroordeling in
de proceskosten uit te spreken van overeenkomstige toepassing verklaard in
ABW-procedure. Eveneens is in ABW-procedures de regeling van het
incidenteel appel op de voet van art. 429n lid 4 analogisch toegepast; HR 22
november 1991, NJ 1992, 135. Het lukt echter niet altijd om in bijzondere
verzoekschriftprocedures leentje buur te spelen bij de regeling van art. 429a
e.v.; zie HR 20 november 1979, NJ 1980, 134 met betrekking tot art. 429h
en art. 828a (oud) e.v.; HR 18 oktober 1991, NJ 1991, 821 met betrekking
tot art. 429k lid 2 en de (oude) ABW; HR 24 maart 1995, NJ 1995,347 met
betrekking tot art. 429n lid 2 en de (oude) ABW. Niettemin leidt BOEKMAN
(De verzoekschriftprocedure, p. 16-17) uit de bovengenoemde jurisprudentie
af dat al onder het huidige recht mag worden aangenomen dat de regeling van
art. 429a e.v. voor aile verzoekschriftprocedures geldt, tenzij uit de wet het
tegendeel voortvloeit.
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het Ontwerp
40. Met het Ontwerp wordt zowel qua toepassingsgebied als inhoudelijk
een nog betere ordening van de regeling van de verzoekschriftprocedure
aangebracht.

De MvT (p. 158) stelt vast dat het Ontwerp voortgaat op de door de rechtspraak
ingeslagen weg van een steeds bredere toepassing van de Twaalfde titel;
ingevolge art. 3.1.1 lid 1 zijn de nieuwe algemene bepalingen van toepassing
op aile procedures die met een verzoekschrift moeten worden ingeleid, tenzij
uit de wet iets anders voortvloeit.

Tevens is de algemene regeling van de Twaalfde titel in het Ontwerp
uitgebouwd en gecompleteerd. In dit verband verdient de Derde afdeling van
de Eerste titel, onder de naam 'Algemene voorschriften voor procedures' de
aandacht. Daarin wordt een aantal algemene, soms meer principiele regels
samengebracht die zowel voor dagvaardings- als voor verzoekschriftprocedures
gelden. Het gaat hier niet aileen om de taken van de rechter en de daarbij in
acht te nemen voorschriften; zie bijv. art. 1.3.1 (beginsel van hoor en
wederhoor); art. 1.3.2 (bewaken voortgang van de procedure). Ook de positie
van partijen, zowel in verbinding met die van de rechter, als in hun onderlinge
verhouding, is vastgelegd; zie art. 1.3.2 lid 2 (partijen zijn jegens elkaar
verplicht onredelijke vertraging te voorkomen; art. 1.3.3 en 1.3.4 (mededelings-
en waarheidsplicht).

Ook overigens is getracht verschillen met de dagvaardingsprocedure terug
te dringen. Dit blijkt vooral uit de parallelle opzet van de nieuwe titels voor
respectievelijk de dagvaardings- en verzoekschriftprocedure; zie MvT, p. 48.

enkele cijfers
41. Mede door haar in de loop der tijd gestaag toegenomen aantal kan
veilig worden gesteld dat de verzoekschriftprocedure kwantitatief de
dagvaardingsprocedures in niet geringe mate overtreft.

Ter illustratie no em ik enkele aan het Centraal Bureau voor de Statistiek
ontleende cijfers; zie Burgerlijke en administratieve rechtspraak 1994,
VoorburgIHeerlen, 1995, p. 8. In 1994 werden 36.400 contentieuze zaken
aangebracht bij de arrondissementsrechtbanken. In dat zelfde jaar werden
96.400 zogenaamde extra-judiciele zaken aangebracht. Verhoudingsgewijs
komt dit neer op 27% dagvaardingszaken en 73% verzoekschriftprocedures.
Het jaar 1993 laat een vergelijkbaar beeld zien: 38% vonnissen en 62%
beschikkingen. Hetjaar voor de inwerkingtreding van het nieuwe scheidings-
procesrecht waren de verhoudingen nog heel anders: 54% dagvaardingszaken
en 46% verzoekschriftprocedures. Niettemin constateerde FuNKE (preadvies,
p. 158), daarin gevolgd door HAARDT (NJB 1961, p. 502 in zijn bespreking
van de preadviezen van BOEKMANen FUNKE),reeds in 1961 dat de verzoek-
schriftprocedure de dagvaardingsprocedure in kwantitatief opzicht voorbij
was gestreefd.
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slotsom en plan van behandeling
42. Ter afsluiting stel ik vast dat de verzoekschriftprocedure in
oorsprong uit nood is geboren vanuit een zich in bepaalde gedingen
manifesterende behoefte aan een procesgang waar in ruime mate de
zeggenschap van de rechter in de plaats werd gesteld van de autonomie
van partijen. Het gevolg was een betrekkelijk informele, flexibele
procedure, die in vergelijking met de dagvaardingsprocedure uitblonk
in snelheid, doeltreffendheid, eenvoud en lage kosten. Vandaar dat van
de nood al vrij snel een deugd is gemaakt, zoals ook uit de cijfers is
gebleken. Daardoor is het onderscheid tussen de dagvaardings- en
verzoekschriftprocedure enigszins vertroebeld.

De regeling van de verzoekschriftprocedure is lange tijd gebrekkig
geweest. Intussen is met de (op)komst van de Twaalfde titel de waarborg-
functie die bet procesrecht in het algemeen nastreeft ook hier verzekerd.
Met de 'zuiveringen' die naar aanleiding van de vemieuwing van het
scheidingsprocesrecht en het procesrecht in zaken van personen- en
familierecht hebben plaatsgehad, is de plaats van de verzoekschriftproce-
dure eenduidiger en scherper afgebakend. Grofweg is het person en- en
familierecht, inclusiefhet scheidingsrecht, voorbehouden aan de verzoek-
schriftprocedure. De rest, behoudens enige uitzonderingen (bijstands-,
faillissements- en ondememingsrecht) is voor de dagvaardingsprocedure.

Zoals gezegd worden in dit hoofdstuk. de processuele mededelings-
plichten in de verzoekschriftprocedure bestudeerd. De hierboven
weergegeven ontwikkelingen dwingen ertoe de aandacht daarbij vooral
te richten op de voor de verzoekschriftprocedure zo karakteristieke rol
van de rechter.

Vanwege het toenemende belang van de algemene regeling van de verzoek-
schriftprocedure staat in dit hoofdstuk de Twaalfde titel (en de Derde titel van
het Ontwerp) voorop en komen verzoekschriftprocedures met een eigen regime
op de tweede plaats.

Net zoals in het vorige hoofdstuk zal ik de procedure chronologisch
doorlopen. Het verzoek- en verweerschrift komen, in wetstechnisch opzicht
verwant als zij zijn, gezamenlijk als eerste aan de orde (§ 2). Vervolgens belicht
ik de mondelinge behandeling (§ 3). Daama volgt het bewijsrecht (§ 4) en
het geheel wordt afgesloten met een aantal bevindingen (§ 5).

2 Het verzoek- en verweerschrift in eerste aanleg

inleiding
43. Ook de verzoekschriftprocedure wordt met een mededelingsplicht
ingeleid. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient het verzoekschrift
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ingevolge art. 429d lid 1 'een duidelijke omschrijving van het verzoek
en de gronden waarop het berust' te vermelden. Krachtens het eerste lid
van art. 429h is deze eis van overeenkomstige toepassing op het verweer-
schrift. Het Ontwerp wijzigt hier niets aan.

De eisen die aan de inhoud van het verzoek- en verweerschrift in art. 429d
en 429h worden gesteld keren in het Ontwerp in gelijke vonn terug; zie art.
3.4.1 lid 1 en 3.4.5 lid I. Met deze voorschriften heeft de wetgever voor de
verzoekschriftprocedure voorschriften gegeven die tot op nader te bepaJen
hoogte verplichten tot het doen van mededelingen, zoals hij dat ook in het
in de dagvaardingsprocedure toepasselijke art. 5, sub 3 en art. 141 Rv. heeft
gedaan; vgl. WESSELING-VANGENTiDoEK, Burgerlijke rechtsvordering, art.
429d, aant. 4. V66r 1970 was dit nog anders. Toen ontbrak voor het verzoek-
schrift een algemene wettelijke motiveringseis en bestond er voor de rechter
geen dwingende aanleiding om de desbetreffende voorschriften van de
dagvaardingsprocedure toe te passen; zie BOEKMAN,preadvies, p. 103-104.
Thans geldt ook in verzoekschriftprocedures waarop de algemene regeling
van art. 429a e.v. niet van toepassing is de eis van art. 429d, tenzij uit de wet
het tegendeel voortvloeit; HR 15 december 1989, NJ 1990,351 (G/as/Bierum).

De vergelijking met de dagvaardingsprocedure doortrekkend, dient de
omvang van deze mededelingsplichten te worden afgeleid uit de aard en functie
van het verzoek- en verweerschrift. Beide schrifturen zijn inleidende, tot de
rechter gerichte processtukken waannee de verzoeker en - indien daarvan
sprake is - de belanghebbende/verweerder uiteenzetten wat zij verlangen. Oit
betekent dat, zoals RClDER(diss. 1939, p. 55) het reeds stelde, in het verzoek-
schrift voldoende feiten moeten worden aangebracht om daarop het verzoek
te kunnen gronden. WESSELING-VANGENT(diss. 1986, p. 87-88) bouwt hierop
voort door de individualiseringstheorie van toepassing te achten op bij
verzoekschrift in te stellen vorderingen. Aldus kan gesteld worden dat het
verzoek en de gronden waarop dat be rust, kortom, het 'wat en waarom', in
het verzoekschrift moeten worden venneld; vgl. HR 17 december 1990, NJ
1991,216 (RohamiPlanex) waarinde Hoge Raad overwoog dat de verzoeker
de feiten die hij wil inroepen op zodanige wijze dient te stellen dat voor de
rechter duidelijk is wat hem als grondslag voor het verzoek ter beoordeling
wordt voorgeJegd, en voor de verweerder waarop hij zijn verdediging dient
af te stemmen; voor de dagvaardingsprocedure gaat hetzelfde op: HR 23
oktober 1992, NJ 1992,814 (HoldingiNationale Nederlanden); vgl. ook HR
5 februari 1993, NJ 1993,300 en HR 8 november 1991, NJ 1992,33 (het ging
in deze uitspraken over het appelschrift, waarvoor de eis van art. 429d
ingevolge art. 4290 ook geldt; opgemerkt zij dat bij de invulling van deze regel
het grievenstelsel een bijzonder licht op de materie werpt).

Wei werd een verzoekschrift waarin de gronden werden genoemd in
samenhang met en onder verwijzing naar een brief van verzoeker, waarin hij
reeds zijn visie gaf op de kwestie, voldoende duidelijk geoordeeld; HR 1
oktober 1986, NJ 1987,914.

De wet heeft het negeren van het voorschrift van art. 429d lid 1 niet bedreigd
met nietigheid van het verzoekschrift (zoals dat ten aanzien van de dagvaarding
wei het geval is). Nu de onderhavige mededelingsplicht er mede toe strekt
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de reehter duidelijk te maken wat het verzoek behelst kan de rechter (ook
ambtshalve) een ondeugdelijk verzoek niet ontvankelijk verkJaren indien het
verzoeksehrift met aan de eis der wet voldoet; vg!. HR 29 januari 1988, NJ
1988, 856; HR 16 oktober 1992, NJ 1993, 2.

De strekking van het eerste koppel mededelingsplichten van de verzoek-
schriftprocedure is dat de verzoeker en (ook) de verweerder ten minste
het 'wat en waarom' uiteen moeten zetten. De algemene regeling van
de Twaalfde titel eist niet meer dan dit. In specifieke verzoekschrift-
procedures blijft het hier echter niet bij.

aanvullende vereisten
44. Inhet nieuwe farnilie- en scheidingsprocesrecht heeft de wetgever
aanvullende eisen gesteld aan de inhoud van het verzoekschrift. Het gaat
daarbij niet alleen om bepaaldelijk omschreven informatie, maar ook
om in het algemeen - mogelijkerwijs - relevante, niet nader afgebakende
gegevens.

Ter aanvulling op art. 429d sehrijft art. 799 in familiezaken voor wat in en
bij het verzoeksehrift moet worden medegedeeld. Art. 815 doet hetzelfde voor
seheidingszaken. Ingevolge deze bepalingen dienen persoonsgegevens van
degenen die als belanghebbende kunnen worden aangemerkt door de verzoeker
te worden genoemd. Bovendien wordt in art. 799 lid 1 van de verzoeker
verlangd dat hij 'anderen wier verkJaring in verband met de beoordeling van
het verzoek van betekenis kan zijn' noemt. Het gaat om als 'informant' te
beschouwen personen wier mening of opvatting over bijvoorbeeld het belang
van het kind van betekenis kan zijn. Hierin ligt het onderscheid met een
getuigenverkJaring, waarvoor voora! aanleiding bestaat als de feiten worden
betwist; zie VONBROCKENFOCK,De herziening van het proeesreeht in zaken
betreffende minderjarigen, FJR 1995, p. 62.

Nog belangwekkender is dat het tweede lid van art. 799 bepaalt dat bij het
verzoekschrift, voor zover nodig, 'de beseheiden die kunnen dienen tot bewij s
van de gestelde feiten' moeten worden overgelegd. Voor seheidingszaken geeft
art. 815 lid 2 een gespecifieeerde opsomming van de beseheiden die bij het
verzoeksehrift in de procedure moeten worden gebraeht.

Onder het oude reeht kwamen per procedure gelijkluidende voorsehriften
voor; zie de oude art. 82Th, 884, 894,900,970, en 977. Het ging daarbij steeds
om naamsgegevens van personen die de reehter tijdens de mondelinge
behandeling moest of kon horen en om huwelijksakten en uittreksels uit
curatele-, voogdij-, geboorteregisters e.d. Ging het om een bijdrage in het
levensonderhoud, dan waren financiele gegevens vereist (art. 828a lid 3 (oudj),
In het nieuwe recht zijn deze voorschriften samengevat en tot algemene norm
verheven.

Het ontbreken van een sanetie zorgt niettemin voor relativering. Het
standpunt dat een onvolledig verzoeksehrift als niet ingediend geldt, wordt
in de praktijk niet gehuldigd; wel is het denkbaar dat de reehter de mondelinge
behandeling uitstelt totdat alles eompleet is; zie in deze zin het Eindrapport
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van de gezamenlijke werkgroep echtscheidingsprocesreeht van de Nederlandse
Orde van Advocaten en de NVvR, Trema 1994, p. 37; zie voorts SCHAAFSMA-
BEVERSLUISIKEIJZER,Het nieuwe personen- en familieprocesrecht, art. 799,
aant. 4; SMEETS,Het nieuwe echtscheidingsprocesrecht, TCR 1993, p. 7.
Daarnaast kan de rechter inde loop van het geding exact dezelfde rnededelings-
plichten opleggen als die in art. 799 zijn opgenomen; zie art. 800 lid 2 en 803
in verbinding met art. 8181id 5, waarover nr.49 en 55.

_Toch mag de betekenis van art. 799 en art. 815 niet worden onderschat.
Deze bepalingen bevorderen dat zo vroeg mogelijk in de procedure zo vee!
mogelijk informatie besehikbaar is. Dit maakt dat de procedure, met name
de monde!inge behandeling, op efficiente en renderende manier kan worden
ingericht. Ook de organisatie van de procesgang duidt hierop. Naast het
verzoek- een verweerschrift kent de verzoekschriftprocedure immers geen
nadere stukkenwisselingen; wei kan de rechter toestaan dat aktes worden
genomen. Dit noopt - soms - tot een zekere uitvoerigheid bij de schriftelijke
voorbereiding, die direct opvalt bij vergelijking met de doorgaans tamelijk
inhoudsloze dagvaarding. Klaarblijkelijk is van het verloop van de verzoek-
schriftprocedure weI 'signaalwerking' uitgegaan, die de minister bij de
codificatie van het comparitie-na-antwoordmodel in de dagvaardingsprocedure
verwachtte, maar daar uitbleef; zie nr. 15.

verandering of vermeerdering
45. De mogelijkheid om het verzoek in de loop van de procedure te
wijzigen, is van invloed op de omvang van de in het verzoekschrift
besloten mededelingsplicht. Anders dan in de dagvaardingsprocedure
speelt de rechter hierbij een centrale rol.

Hierboven bleek al dat de regeling inzake de verandering van het verzoek in
verband kan worden gebracht met de eisen die aan de omschrijving van het
verzoek worden gesteld. Die eisen wegen imrners minder zwaar naarmate
aanvulling en verduide!ijking als een vorm van wijziging van het verzoek op
ruimere schaal toelaatbaar wordt geacht. We zagen al dat SNIJDERShier
bezwaren tegen heeft. De regeling van art. 429i is in dit verband dan ook
interessant.

De verzoeker dient zieh met een tot wijziging strekkend verzoek tot de
reehter te wenden. Dit verzoek kan ook bij gelegenheid van de mondelinge
behandeling worden gedaan zonder dat de eisen van een goede proeesorde
daaraan in de weg hoeven te staan; HR 4 JUDi 1976, NJ 1977,125 (Van den
AkkerlAmsterdamse Drijfriemfabriek); HR 13 maart 1987, NJ 1987,583
(RaghoenathiRotterdam); zie ook WESSELlNG-VANGENTlDoEK, Burgerlijke
reehtsvordering, art. 429i, aant. 5 en 6. Daarop geeft de reehter, in beginsel
onafhankelijk van de processuele houding van de belanghebbende een
beslissing, eventueel nadat hij belanghebbenden heeft gehoord. Of een
belanghebbende bezwaar heeft aangetekend tegen de voorgenomen wijziging
doet dus niet ter zake. Het enige criterium dat de rechter moet hanteren is de
vraag of een belanghebbende door de verandering in zijn mogelijkheid verweer
te voeren onredelijk zou worden bemoeilijkt; zie art. 429i. De Hoge Raad vat
deze maatstaf op als een toets aan de eisen van een goede proeesorde. Aldus
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kan een verlangde wijziging ontoelaatbaar zijn wegens baar ingrijpende aard,
wegens het ontbreken van voldoende verband tussen het oorspronkelijke
verzoek en het gewijzigde verzoek en het feit dat door wijziging van het
verzoek in hoger beroep de wederpartij van een instantie wordt beroofd
(ondanks het hiaat in art. 4290 heeft de Hoge Raad art. 429i van toepassing
verklaard in hoger beroep; HR 8 juni 1973, NJ 1973,406 (cassatie in belang
der wet» en daardoor op onredelijke wijze in de verdediging wordt geschaad;
HR 12 oktober 1990, NJ 1991, 186 (Discount/Schou/en), waar het ging om
de ingangsdatum van de door de rechter vast te stellen nieuwe huurprijs van
bedrijfsruimte. Ook kan de wijziging vanwege het - te late - tijdstip waarop
het wordt gedaan afstuiten op de eisen van een goede procesorde; HR 13januari
1995, NJ 1995, 370. Zie ook WESSEUNG-VANGENT/DOEK, Burgerlijke
rechtsvordering, art. 429i, aant. 8 en 9; BOSCH-BoESJES,diss. 1991, p. 113;
vgl. ook art. 134, lid 2.

Waar de Twaalfde titel niet van toepassing is beoordeelt de rechter van
geval tot geval of de eisen van een goede procesorde zich verzetten tegen een
wijziging van het verzoek. In dergelijke procedures geldt (dus) in wezen
hetzelfde regime; zie het jurisprudentie-overzicht bij WESSELlNG-VAN
GENT/DOEK, Burgerlijke rechtsvordering, art. 429i, aant. 15.

Het Ontwerp hanteert in art. 3.4.6 in verbinding met art. 2.4.6 dezelfde
maatstaf. Met de verwijzing naar laatstgenoemde bepaling is 'om redenen van
gewenste harmonisatie' aansluiting gezocht bij de nieuwe bepaling die de
materie voor de dagvaardingsprocedure regelt; zie MvT, p. 176. Inhoudelijk
levert dit, mede in het lieht van de thans reeds door de rechtspraak gevolgde
lijn, geen wijziging van het huidige reeht op, zij het dat voorafgaande
toestemming van de reehter niet meer nodig is. WeI kan de reehter ambtshalve
een verandering of vermeedering afwijzen. Dit geldt, wederom uit oogpunt
van harmonisatie, ook in de dagvaardingsprocedure; zie MvT, p. 124-126.

Een en ander betekent feitelijk dat het verzoek tot verandering of vermeerde-
ring ter zelfstandige beoordeling van de rechter staat, die daarmee indirect
invloed heeft op de afbakening van het gesehil. In zoverre wijkt de regeling
van art. 429i wezenlijk afvan die van de dagvaardingsproeedure (art. 134).
De Hoge Raad verklaart dit in zijn hiervoor genoemde beschikkingen van 1976
en 1987 door te stellen dat de regeling van art. 429i is toegesneden 'op de
bijzondere aard van de verzoekschriftprocedure' en door erop te wijzen dat
de verzoekschriftprocedure 'in beginsel minder aan vormen is gebonden dan
de dagvaardingsprocedure'; zie ook WESSELlNG-VANGENT/DOEK,Burgerlijke
rechtsvordering, art. 429i, aant. 7.

In de wet wordt de mogelijkbeid van vermindering van het verzoek niet
genoemd. Het Ontwerp stelt alleen in het kader van de dagvaardingsprocedure
dat de eiser te allen tijde zijn eis kan verminderen, zolang de rechtbank nog
geen eindvonnis heeft gewezen (art. 2.4.5). Aangenomen mag worden dat uit
de aard der zaak volgt dat zulks ook in de verzoekschriftprocedure mogelijk
is, ook zonder dat daarvoor toestemming van de reehter is vereist. Wie onder
verandering ook verrnindering verstaat zal daarentegen wei een rechterlijk
fiat verlangen; vgl. WESSELING-VANGENT/DOEK,Burgerlijke rechtsvordering,
art. 429i, aant. 3; BOSCH-BOESJES,diss. 1991, p. 112-113.
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In concreto vonnen het gesloten stelsel van verzoekschriften en de
processuele positie van de 'wederpartij' de grenzen die aan verandering
van het verzoek worden gesteld. Aldus is het mogelijk gebleken dat met
behulp van art. 429i wordt voorkomen dat de rechter achter de feiten
aanloopt.

Ontoelaatbaar is een verandering ofvenneerdering waardoor buiten de, in het
materiele recht gegeven, bevoegdheid om een verzoekschrift in te dienen wordt
getreden, of als daardoor in strijd met de geldende regels wordt gehandeld,
bijvoorbeeld als het verzoek en de aanvulling zo weinig verband vertonen dat
niet gezegd kan worden dat de nieuwe grond betrekking heeft op hetzelfde
onderwerp; zie bijv. HR 9 mei 1990, NJ 1990,829 (Clayco/Claybo), inzake
het recht van enquete als bedoeld in art. 2:344 e.v. BW.

Kunnen in de loop van de procedure zich wijzigende omstandigheden
met een beroep op art. 429i alsnog bij de grondslag van het verzoek worden
betrokken? Naar het oordeel van de Hoge Raad is zulks inderdaad mogelijk,
bijvoorbeeld na een wetswijziging (HR 4 juni 1976, NJ 1977, 125 (Van den
AkkeriAmsterdamse Drijfriemfabrieki en (zelfs) in hoger beroep, mits de
wederpartij niet op onredelijke wijze in het voeren van het verweer wordt
geschaad en de verandering niet in strijd met een goede procesorde moet
worden beschouwd. Zo werd in HR 19 januari 1979, NJ 1979, 398 een
wijziging vanwege de nauwe samenhang tussen het oorspronkelijke verzoek
en de verandering of venneerdering toelaatbaar geacht; zie voorts HR 9
augustus 1985, NJ 1985,873; HR 21 februari 1986, NJ 1987,57.

Een enkele keer kan verzoeker met behulp van de in art. 429i toegekende
wijzigingsbevoegdheid zelfs de, naar achterafblijkt, ten onrechte in het geding
betrokken verweerder doen vervangen door de ware belanghebbende. Dan
wordt de oorspronkelijke verweerder na de wijziging geacht in het geheel niet
in het geding te zijn betrokken, terwijl de vervangende verweerder dan geldt
als de partij tegen wie het oorspronkelijk verzoek is gericht. Juist door de
vervanging ontstaat voor de werkelijk belanghebbende de mogelijkheid om
verweer te voeren, zodat veilig gesteld kan worden dat hij tengevolge van de
wijziging niet in zijn mogelijkheden verweer te voeren is bemoeilijkt; HR 9
april 1976, NJ 1977,347 (Heineken/Van Mourik's Huizenmaatschappij); zie
ook de annotatie van HEEMSKERKonder de beschikking; vg\. voor de
dagvaardingsprocedure HR 9juli 1990, NJ 1990,748 (VermeuleniOnderstai).

hetverweerschrij?
46. Ten aanzien van het verweerschrift moet worden opgemerkt dat
het - meestal - tot in de loop van de (mondelinge) behandeling kan
worden ingediend, dat de eis van concentratie van verweer niet geldt en
dat het een zelfstandig verzoek kan bevatten.

lndien geen bekende belanghebbende kan worden aangewezen blijft een
verweerschrift achterwege. Behoudens de hiema te noemen uitzondering kan
in andere gevallen iedere belanghebbende tot aan de aanvang van de
mondelinge behandeling zonder rneer een verweerschrift indienen. Dit kan
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zelfs ook daarna, dus in de loop van de behandeling nog, zij het dat dan verlof
van de reehter nodig is (art. 429h lid 1). Ook kan tijdens de behandeling
mondeling verweer worden gevoerd, De bezwaren die zulks kan hebben voor
de verzoeker moeten vanwege de tijdwinst en de flexibiliteit van een dergelijk
systeem voor lief worden genomen; zie WESSELlNG-VANGENTlDoEK,
Burgerlijke reebtsvordering, art. 429h, aant. 4; BOSCH-BoESJES,diss. 1991,
p. 198. Zie voor de vraag wie als belanghebbende moet worden aangemerkt
nr.49.

Het bovenstaande geldt Diet in het familieproeesreeht. Daar is het indienen
van een verweersehrift namelijk gebonden aan de termijn die daarvoor op de
voet van art. 801 lid 1 door de reebter wordt gesteld. Op grond van diezelfde
bepaling kan bovendien een mondelinge behandeling achterwege blijven, indien
het verweersehrift Diet binnen die termijn is ingediend. Deze bepaling geldt
niet indien art. 809 over het horen van minderjarigen of art. 810 over het advies
van de Raad voor de Kinderbescherming toepassing vinden. In deze opzet
is de positie van de verweerder dus minder vrijblijvend; het tijdig ingediende
verweerschrift kan zijn toegangskaartje voor de mondelinge bebandeling zijn;
zie SCHAAFSMA-BEVERSLUISIKEIJSER,Het nieuwe personen- en familieproces-
recht, art. 801, aant. 1-8.

Zoals verweerder in een dagvaardingsprocedure een eis in reconventie kan
indienen, staat het de verweerder ingevolge art. 429h lid 4 vrij een tegenverzoek
in te dienen. Oat dient wei betrekking te hebben op het onderwerp van het
oorspronkelijke verzoek; HR 2 februari 1996, NJ 1996, 569. Het antwerp
heeft op dit punt geen vemieuwingen in petto; zie art. 3.4.5 lid 4.

Voor het verweerschrift geldt geen regeling die wijziging van verweer
normeert. Daar staat tegenover dat de regeling van de verzoekschriftprocedure
geen concentratie van verweer kent. Hieruit kan worden afgeleid dat een
verweerder niet met handen en voeten gebonden is aan zijn verweerscbrift.
De eisen van een goede procesorde zullen ook hier de grenzen aangeven.

conclusie
47. De mededelingsplichten waarmee de verzoeksehriftproeedure
aanvangt, vormen tot op zekere hoogte de evenknie van de mede-
delingsplichten die de dagvaardingsproeedure inleiden. Het gaat erom
het debat in te riehten en af te bakenen. Het versehil is eehter dat van
partijen in een groot aantal verzoekschriftproeedures meer wordt
verwaeht. In seheidings- en vooral in familiezaken kunnen partijen zieh
de zo vrijblijvende houding die de dagvaardingsproeedure hun vergunt
nauwelijks permitteren. Tevens heeft reehter hier een grotere invloed
op de mededelingspliehten van verzoeker en verweerder. We zien dit
onder vigeur van het huidige reeht met name bij de wijziging van het
verzoek (art. 429i) en bij het voeren van verweer. Bij de wijziging van
het verzoek heeft de reehterlijke eontrole vooral betrekking op de inhoud
van het verzoek, ten aanzien van het verweer telt vooral het tijdstip
waarop nog verweer kan worden gevoerd.
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3 De mondelinge behandeling

inleiding
48. Na een betrekkelijk korte schriftelijke voorbereiding, bestaande
uit een verzoekschrift en een verweerschrift vindt - in de regel - een
mondelinge behandeling plaats. Voor de rechter is dit het moment om
nadere informatie te verkrijgen. In de context van processuele mede-
delingsplichten is de mondelinge behandeling dan ook bepaald niet zonder
gewicht. Het belang van een goede schriftelijkevoorbereiding mag hierbij
echter niet worden verwaarloosd.

Ofsehoon een mondelinge behandeling in de meeste gevallen voor de hand
ligt, laten wet en reehtspraak toe dat de zaak aileen op de stukken wordt
afgedaan. We zagen al dat in zaken van levensonderhoud een mondelinge
behandeling aehterwege kan blijven indien het verweersehrift niet binnen de
ingevolge art. 801 lid 1 gestelde termijn is ingediend; zie nr. 46. Voorts bepaalt
art. 429flid 1 dat de reehter die zieh aanstonds onbevoegd verklaard of die
het verzoek toewijst, de zaak zonder mondelinge behandeling kan afdoen. Met
een beroep op de parlementaire geschiedenis van deze bepaling is in HR 19
mei 1989, NJ 1989, 802 (RamakeriOranjeoord) beslist dat een mondelinge
behandeling ook om een andere redenen aehterwege kan blijven. De positie
van de verweerder of belanghebbenden blijft dan evenwel besehermd door
het beginsel van hoor en wederhoor. De beseherming strekt zieh ook uit tot
hoger beroep; zie HR 15 september 1995, NJ 1996, 159 (The Perrier Group/
Marceau).

Niettemin is het belang van de mondelinge behandeling groot. We zagen
al dat de verzoeksehriftproeedure afgezien van de mogelijkheid dat de reehter
partijen toestaat zich in een akte nader sehriftelijk over de zaak uitiaten, na
het verzoek- en verweersehrift geen nadere wisseling van stukken kent. Dit
betekent dat de reehter in belangrijke mate is aangewezen op de mondelinge
behandeling voor het verkrijgen van nadere inliehtingen; vgl. in deze zin ook
BOSCH-BOESJES,diss. 1991, p. 199; MEIJKNECHT,rede, p. 13.

In het seheidingsproeesreeht is het belang van de mondelinge behandeling
benadrukt doordat in art. 818 lid 4 wordt aangestuurd op een zo veel mogelijk
geeoneentreerde behandeling van de zaak. De praktijk laat evenwel zien dat
hiermee het succes van het verloop van de procedure niet is verzekerd. Een
duidelijke standpuntbepaling van partijen en voldoende (inleidende) informatie
over de zaak zijn onrnisbaar; vgl. Eindrapport van de gezarnenlijke werkgroep
echtscheidingsprocesrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de
NVvR, Trema 1994, p. 38; HAMMERSTElN,Het nieuwe scheidingsprocesrecht;
een succes?, NJB 1994, p. 131-132; SCHAAFSMA-BEVERSLUIS,Is het nieuwe
echtscheidingsprocesrecht een succes?, FRJ 1994, p. 86.

Tegen de zojuist geschetste achtergrond wordt thans de mondelinge
behandeling in termen van processuele mededelingsplichten ontleed.
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procedureelkader
49. De mondelinge behandeling is geregeld in art. 429f. Daarbij valt
op dat de rechter een centrale rol is toebedeeld ten aanzien van de
oproeping van de belanghebbenden.

Kraehtens art. 429flid I gelast de rechter de oproeping van de verzoeker en,
voor zover nodig, van de in het verzoekschrift genoemde belanghebbenden.
Bovendien kan hij te allen tijde zowel bekende als onbekende belanghebbenden
doen oproepen. Het Ontwerp verandert hier niets aan; zie art. 3.4.2. Hiermee
is de rechter tot op zekere hoogte de mogelijkheid gegeven die personen voor
zich te laten verschijnen, die in zijn ogen wellicht reievante informatie met
betrekking tot de zaak kunnen mededelen. Heeft de rechter hier carte blanche,
in dier voege dat hij werkelijk iedereen die hij wil horen voor zich kan doen
verschi j nen?

Tijdens de parlementaire behandeling van de Twaalfde titel vreesden enkele
leden van de Eerste Kamer van weI. De minister achtte daarentegen voor een
dergelijke opvatting in de algemene regeling voor de verzoekschriftprocedure
geen grond aanwezig; zie Bijl. Hand. Eerste Kamer 1968-1969,7753, nr. 41a,
p. 2. In zijn concJusie voor HR 4 maart 1988, NJ 1989,268 (Santos) huldigt
MOK eenzeifde opvatting. Hij betoogt dat de uitleg van het begrip belangheb-
bende Diet zo ruirn kan zijn dat iedere betekenis daaraan zou ontvallen, doordat
in feite elke willekeurige derde als belanghebbende zou kunnen worden
aangemerkt. De nadere bepaling laat MOK afhangen van de strekking van de
norm waarin het belangvereiste is vervat. BOEKMAN(De verzoekschrift-
procedure, p. 10-11) stelt dat de belanghebbende een eigen belang moet hebben
dat daadwerkelijk op het spel staat; vgl. in deze zin HR 25 oktober 1991, NJ
1992, 149 tVeldhof/Woltjer Stichting). In het familieprocesrecht is het begrip
belanghebbende nog nader afgebakend. Daar is 'degene op wiens rechten en
verplichtingen de zaak rechtstreeks betrekking heeft' een belanghebbende (art.
798 lid 1; vgl. ook lid 2). Hoeveel meer duidelijkheid met deze bepaling is
verkregen blijft overigens de vraag; zie VONBROCKENFOCK,De herziening
van het procesreeht in zaken betreffende minderjarigen, FJR 1995, p. 61-64.
Het is aan de rechter overgelaten om te bepalen wie aldus beianghebbende
is; zie SCHAAFSMA-BEVERSLUISIKEUSER,Het nieuwe personen- en familiepro-
cesrecht, art. 798, aant. I-II.

De rechter blijft derhalve een zekere mate van vrijheid houden. In dit
verband is HR 10 september 1993, NJ 1994, 777 interessant. Die zaak betrof
een procedure tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst waarin de Hoge
Raad overwoog dat het aan het beleid van de rechter is overgelaten wie hij
als belanghebbende zal oproepen, evenwel 'met dien verstande dat hij bij dit
beleid de eisen van een behoorlijke rechtspleging in acht zal hebben te nemen'.
Dit betekende in het voorliggende geval dat de nieuwe werkgever aan wie de
ondememing hangende het geding was overgedragen had moeten worden
opgeroepen, in plaats van dat het verzoek, als aileen tegen de oorspronkelijke
werkgever gericht, werd afgewezen.
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Afgezien van fonnele bepalingen is de positie van de rechter en partijen
in de mondelinge behandeling naar huidig recht nauwelijks geregeld.
Het Ontwerp is in de afdeling betreffende 'Algemene voorschriften voor
procedures' uitvoeriger. Daarin wordt het de rechter, evenals in het
familie- en scheidingsprocesrecht, uitdrukkelijk mogelijk gemaakt in
in elke stand van het geding aan verzoeker ofbelanghebbende te bevelen
bepaalde gegevens en bewijsmiddelen beschikbaar te stellen.

Bij gebreke van een nadere inhoudelijke regeling van de mondelinge
behandeling sehijnt het aan de reehter te zijn overgelaten om de mondelinge
behandeling zodanig in te riehten als hem geraden voorkomt; vgl. BOSCH-
BOESJES, diss. 1991, p. 198-199. Dit betekent enerzijds dat de reehter
nauwelijks beperkingen in de weg zijn gelegd, maar anderzijds dat hem weinig
explieiet is toegestaan. Zo voorziet art. 429f niet in de uitdrukkelijke
bevoegdheid van de reehter om partijen te bevelen riadere mondelinge of
sehriftelijke inliehtingen te verstrekken. In de dagvaardingsproeedure is zulks
wei explieiet geregeld; zie art. 19a en art. 110. Betekent dit dat de reehter in
het kader van de mondelinge behandeling geen stukken mag opvragen, geen
vragen mag stellen en niet mag manen tot een mondelinge toeliehting? Of wijst
het stilzwijgen van de wetgever er op dat de reehter dit alles, en missehien
nog meer, wei mag?

De plaats van de mondelinge behandeling in de procedure, na de sehriftelijke
voorbereidingsfase, voorafgaande aan de beslissingsfase maakt deze vraag
haast een retorisehe. Het ligt immers voor de hand dat de mondelinge
behandelingjuist is bedoeld om de rechter de benodigde informatie te verschaf-
fen; vgl. SMEETS,Het nieuwe echtseheidingsprocesrecht, TCR 1993, p. 8.

De Algemene voorschriften-afdeling van het Ontwerp (titel I) geeft op dit
punt meer houvast. Daarin is zowel voor dagvaardings- als voor verzoekschrift-
procedures bepaald dat de reehter in aile gevallen en in elke stand van de
procedure partijen kan bevelen hun stellingen nader toe te liehten ofbepaalde
beseheiden over te leggen; art. 1.3.4, waarover nr, 16. Hiermee is het instrument
dat de reehter thans nog sleehts in art 19a in het kader van een inlichtingen-
eomparitie ter besehikking staat besehikbaar gekomen voor de mondelinge
behandeling.

Krachtens art. 803 kan de reehter in zaken van personen- en familiereeht
in elke stand van het geding zaak aan iedere verzoeker en belanghebbende
bevelen de gegevens en bewijsstukken te verstrekken waarvan hij de
kennisnerning nodig aeht. De wet voorziet niet in een sanetie. In de MvA heeft
de minister hieromtrent medegedeeld dat de reehter, net zoals in dagvaar-
dingsprocedures, aan het negeren van het bevel de gevolgtrekking kan
verbinden die hij geraden acht. De minister voegt hier nog aan toe dat
belanghebbenden veelal gebaat zullen zijn bij het verstrekken van gegevens,
nu de vaststelling van het verzoehte door de wet bepaalde rechtsgevolg daarvan
afhankelijk zal zijn; zie Bijl. Hand. Tweede Kamer 1991-1992,22487, nr
6. p. 13.

De regeling voor rechtspleging in scheidingszaken bevat een schakelbepaling
waarin art. 803 van overeenkomstige toepassing wordt verklaard (art. 8181id
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5). Dit doet de vraag rijzen ofhet voorsehrift van art. 803 niet (ook) een plaats
zou moeten krijgen tussen de art. 429a e.v. Hiervoor is temeer aanleiding nu
een vergelijkbare mededelingsplicht in de nieuwe kantongerechtsproeedure
is opgenomen; zie art. 110 waarover nr. 16. Bij de behandeling van het nieuwe
farnilieprocesrecht is deze kwestie gesignaleerd, doch onbeantwoord gebleven.
De minister oordeelde namelijk dat een zo aIgemene wijziging van de verzoek-
schriftproeedure de kaders van het voorliggende wetsvoorsteI te buiten zou
gaan; zie Bijl. Hand. Tweede Kamer 1991-1992, 22 487, nr. 6, p. 13;
SCHAAFSMA-BEVERSLUISIKEUSER,art. 803, aant. 3. We zagen aI dat de
minister zich deze kwestie in art. 1.3.4 van het Ontwerp inmiddels heeft
aangetrokken. Zodra deze bepaling kracht van wet heeft gekregen, is de lex
speeialis van art. 803 (dus) overbodig.

Het ligt voor de hand om aan te nemen dat de rechter reeds nu over dezelfde
bevoegdheden besehikt aIs bij de inIichtingeneomparitie, die overigens ook
in een verzoeksehriftprocedure kan worden gelast. Tevens zou, zoaIs BOSCH-
BOESJESdoet, een beroep kunnen worden gedaan op de bijzondere aard van
de verzoekschriftprocedure (diss. 1991, p. 218):

"Het karakter van de verzoekschriftproeedure brengt mee dat in deze
procedure de rechter ten aanzien van het verkrijgen van inlichtingen en
het opvragen van stukken over grote bevoegdheden beschikt en zodoende
aetief en sturend in het geding kan optreden."

Binnen deze opvatting is de reehter aile ruimte gegeven om zich naar behoefte
door partijen te laten voorliehten omtrent de feitelijkheden van de zaak.
Dusdoende houdt hij partijen in wezen mededelingsplichten VOOf. Weliswaar
kan geen wettelijke bepaling worden aangewezen die partijen daadwerkelijk
verplicht tot antwoorden, doch gelet op de vrijheid van de reehter moet worden
aangenomen dat de rechter uit dat stilzwijgen de eonclusie mag trekken die
hem geraden voorkomt, dus ook ten nadele van de weigeraehtige partij. De
facto kan hier derhalve worden gesteld dat een mededelingsplieht wei kan
worden afgedwongen; vgl. in deze zin HR 14 oktober 1988, NJ 1989,75, waar
het verzoek van de man tot het opnieuw vaststellen van de door hem te betalen
kinderalimentatie Copnihil) werd afgewezen als gevolg van het feit dat hij
door niet te verschijnen op de mondelinge behandeling onduidelijkheden
omtrent zijn financiele positie liet bestaan.

Vastgesteld kan worden dat de rechter in het kader van de mondelinge
behandeling over onderzoeksbevoegdheden beschikt, waarin processuele
mededelingsplichten van partijen liggen besloten. Inde algemene regeling
van art. 429a e.v. zijn deze bevoegdheden en bijbehorende mededelings-
plichten echter (nog) niet uitdrukkeIijk verankerd; dit is weI gebeurd in
het familie- en scheidingsprocesrecht en in het Ontwerp.

Naast deze algemene regeling(en) is (zijn) de patron en waariangs in
de bijzondere verzoekschriftprocedures in de context van de mondelinge
behandeling informatie wordt vergaard interessant.
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oproeping
50. In familierechtprocedures heeft de rechter de ruime bevoegdheid
om personen wier verklaring van belang kan zijn bij de beoordeling van
het verzoek te doen oproepen om ter terechtzitting te verschijnen.

Tenzij de rechter niet aanstonds een beschikking geeft, dienen de door de
rechter aangewezen belanghebbenden (zie art. 798) te worden opgeroepen
voor de mondelinge behandeling, ongeacht ofzij in het verzoekschrift zijn
of moe ten worden genoemd (art. 800 lid 1). Bovendien kan de rechter bevelen
dat degenen wier verklaring in verband met de beoordeling van het verzoek
van betekenis kan zijn, worden opgeroepen om terterechtzitting te verschijnen,
aldus art. 800 lid 2. De rechter beschikt hier derhalve over een ruimere
bevoegdheid dan in het kader van art. 429f. Daar kan de rechter immers slechts
belanghebbenden doen oproepen; hier kan om het even welke - belangwek-
kende - 'informant' worden opgeroepen.

horen
51. De wet schrijft zowel in het familie- als het scheidingsprocesrecht
voor dat degene 'op wie het verzoek betrekking heeft' door de rechter
wordt gehoord. Daarnaast is er een voorlichtende rol gereserveerd voor
de Raad voor de Kinderbescherming en, desverzocht, een deskundige
'a decharge' .

In art. 809 is bepaald wie de rechter moet horen, voordat hij een beschikking
geeft. Het gaat om de minderjarige, de onder curatele te stell en of gestelde
persoon, de persoon wier vermogen onder bewind wordt of is gesteld en degene
voor wie een mentor wordt verzocht. Ten aanzien van minderjarigen geldt
de hoorplicht ook in scheidingszaken (art. 827). Deze bepaling vervangt
gelijkluidende regels van het oude recht; zie art. 828c en art. 828d (levensonder-
houd), art. 885 lid 2 (curatele), art. 895 lid 2 (onderbewindstelling) en art. 902b
(ouderlijke macht, voogdij, omgang en handlichting). Indien de zaak naar het
oordeel van de rechter kennelijk van ondergeschikt belang is, kan hij zich aan
de hoorplicht onttrekken. Zie SCHAAfSMA-BEVERSLUIS!KEUSER,art. 809, aant.
1-13; VON BROCKENFOCK, De herziening van het procesrecht in zaken
betreffende minderjarigen, FJR 1995, p. 66-67.

Zijn bij het geding minderjarigen betrokken, dan kan de rechter te allen
tijde het advies van de Raad voor de Kinderbescherming inroepen indien hij
zulks noodzakelijk acht bij de beoordeling van de belangen van de minderjarige
(art. 810 lid 1; vgl. art. 902a(oud». De Raad kan ook eigener beweging advies
geven. In verband daarmee ontvangt de Raad een afschrift van het verzoek-
schrift en wordt hem het tijdstip van de mondelinge behandeling medegedeeJd
(art. 810 lid 2 en 3). Gaat het om ondertoezichtstelling, ontheffing of ontzetting
uit de ouderlijk macht of(toeziende) voogdij, dan is de rechter zelfs verplicht
om de Raad voor de Kinderbescherming behoorlijk op te roepen, teneinde
deze in de gelegenheid te stell en advies te geven (art. 810 lid 4). Een en ander
geldt ook in scheidingszaken (art. 827 lid 2).
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Na aandringen van de Tweede Kamer is in art. 8 lOa een reeht van eontra-
expertise vastgelegd. In zaken betreffende minderjarigen is de reehter in
beginsel verplieht gehoor te geven aan een verzoek van een ouder om een
rapport van een niet door de reehter benoemde deskundige over te leggen.
Oaarbij gelden de volgende beperkingen en voorwaarden. Het mag niet gaan
om levensonderhoud; het rapport moet tot beslissing van de zaak kunnen
leiden; ten slotte mag het belang van het kind zieh er niet tegen verzetten. Oit
laatste doet zieh bijvoorbeeld voor indien spoed is geboden. Ten aanzien van
kinderbeschenningsmaatregelen( ondertoeziehtstelling, ontheffmg en ontzetting
van de ouderlijke macht of (toeziende) voogdij) geldt dat de reehter op verzoek
van een ouder een deskundige benoemt. Ook hier geldt dat belang is vereist,
zonder dat dit ten koste mag gaan van het kind. SCHAAFSMA-BEVERSLUISen
KEIJSER leiden uit de nadere voorsehriften af dat het verzoek tot eontra-
expertise betrekking moet hebben op een kempunt van het debat, alsmede dat
het degelijk moet zijn gemotiveerd; Het personen- en familieproeesreeht, art.
81Oa, aant. 8; zie ook VONBROCKENFOCK,a.w., p. 67-71.

Het is opmerkelijk dat art. 810a niet wordt genoemd in art. 827. Dit kan
er namelijk toe leiden dat de reehter in seheidingszaken ten aanzien van
nevenvoorzieningen een verzoek om een deskundigenberieht kan negeren,
waar hij dat ten aanzien van hetzelfde onderwerp in een latere (wijzi-
gings)proeedure niet kan. Onduidelijk is waar dit versehil op berust, te meer
nu art. 810 weI van overeenkomstige toepassing is verklaard. Kennelijk is art.
827 tijdens het parlementair debat over art. 810a over het hoofd gezien. Het
verdient dan ook aanbeveling dat deze omissie wordt hersteld; zie in deze zin
SCHAAFSMA-BEVERSLUIS/KEIJSER,art. 809, aant. 9.

De omstandigheden - bijv. hoog oplopende emoties - kunnen meebrengen
dat de meest direct betrokkene buiten aanwezigheid van verzoeker of
belanghebbende wordt gehoord. De reehter heeft in dit kader een zekere
vrijheid om waarborgen te scheppen voor het verkrijgen van een verklaring
waannee hij het belang van de minderjarige naar behoren kan meewegen; HR
24 september 1982, NJ 1983,243, waarover BOEKMAN,De verzoekschriftpro-
eedure, p. 32-33; HR 27 mei 1994, NJ 1994,610. Het beginsel van hoor en
wederhoor mag echter niet worden veronaehtzaamd; HR 3 juni 1988, NJ 1989,
5.

De Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)
voorziet eveneens in een hoorplicht. In een volstrekt andere context,
namelijk die van de Faillissementswet, geldt hetzelfde. In beide gevallen
moeten de meest betrokkenen worden gehoord.

Onder vigeur van de - oude - Krankzinnigenwet gold al dat degene om wie
het draait, de patient wiens gedwongen plaatsing in een krankzinnigengestieht
in geding is, ingevolge art. 5 en art. 6 ERVM moet worden gehoord. Thans
is deze hoorplieht in art. 8 lid 1 BOPZ vastgelegd. Zo mogelijk worden voorts
gehoord: de eehtgenoot, verzorger, voogd, curator, mentor, behandelende
instelling of psyehiater van de patient, alsmede de niet-behandelende arts die
een verklaring als bedoeld in art. 5 BOPZ heeft afgegeven en - naar gebruik
in de praktijk - de (toegewezen) raadsman (art. 8 lid 4). Indien wenselijk kan
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de reehter deze personen verpliehten te versehijnen (art. 8 lid 7).
Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat de reehter een onderzoek
door deskundigen kan gelasten, alsmede de oproeping van getuigen (art. 8
lid 6); zie hieromtrent de artikelenreeks van DE BOER in het NJB: De Hoge
Raad in honderdjaar Krankzinnigenwet, NJB 1984, p. 505-510; De HogeRaad
in het eerste jaar van het tweede eentennium Krankzinnigenwet, NJB 1986,
P 273-280; De Hoge Raad en de Krankzinnigenwet Ill, NJB 1987, p. 1213-
1220; De Hoge Raad en de Krankzinnigenwet rv, NJB 1993, p. 433-443.

Voorts duikt de hoorplieht op in het faillissementsreeht. Ook daar moet
de direct betrokkene worden gehoord omtrent zaken die hem reehtstreeks raken.
Zo moet de sehuldenaar wiens fail\issement wordt aangevraagd worden
gehoord, voordat het faillissement wordt uitgesproken; HR 29 oktober 1982,
NJ 1983, 196 (Lobo HoldinglNederlandse Credietbanky; vgl. ook art. 6 Fw.
Ingeval van diens gijzeling geldt hetzelfde; HR 19januari 1990, NJ 1991,212
en 213 (beide eassatie in belang der wet); HR 6 november 1992, NJ 1992,
26 (Weerdenburg); zie ook BOEKMAN,De verzoeksehriftproeedure, p. 32.

ambtshalve inwinnen van inlichtingen en het beginsel van hoor en
wederhoor
52. De omstandigheden kunnen meebrengen dat de rechter behoefte
heeft om ambtshalve (telefonisch) inlichtingen in te winnen. Dit is op
zich zelfbeschouwd toegestaan, mits het beginsel van hoor en wederhoor
in acht wordt genomen. Wei heeft de Hoge Raad op dit punt, met name
onder vigeur van de oude Krankzinnigenwet, strenge maatstaven
aangelegd.

Hierboven bleek al dat in procedures inzake gedwongen opnarne in een
psyehiatrisch ziekenhuis tal van personen in de kring rond de patient, incIusief
de behandelende psychiater en de patient zelf, plegen te worden gehoord.
Voorts dient een niet-behandelende psychiater een geneeskundige verklaring
af te geven. De verk1aring van de geneeskundigen vormt in de praktijk de
belangrijkste informatiebron van de reehter; SMTT,BOOGAART,Gedwongen
opneming in Nederland, Een beschrijving van de reehtspleging in het kader
van de Krankzinnigenwet, p. 59.

Desondanks kan het voorkomen dat de reehter zieh niet voldoende aeht
voorgelieht. SMTT,BOOGAART,a.w., p. 59 stellen dat het vaak een probleem
is voor de reehter om door te dringen tot het vakjargon van de arts en dat de
verklaring niet altijd een vol\edig beeld geeft van de feiten. Onder dergelijke
omstandigheden is de reehter ertoe overgegaan om telefonisch de ontbrekende
informatie te vergaren. Volgens de Hoge Raad kan zulks worden gerechtvaar-
digd door het belang dat dit soort beslissingen zoveel mogelijk op aetuele
gegevens moet worden gebaseerd en door de spoedeisendheid van de zaak.
Daarbij gelden wei strikte regels. De telefonisch verkregen inliehtingen moeten
sehriftelijke worden vastgelegd. De reehter mag daarvan sleehts gebruik maken
nadat hij de patient of diens raadsman van deze gegevens - eventueel
telefonisch - op de hoogte heeft gebraeht en voldoende gelegenheid heeft
gegeven om daarop te reageren. Als niet uit de stukken of de besehikking blijkt
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dat zulks is gebeurd, gaat de Hoge Raad van het tegendeel uit. Indien het om
essentiele punten van het geding gaat en de reehter de telefoniseh verkregen
inliehtingen in de beschikking met ondubbelzinnig ter zijde heeft gesteld, moet
tevens worden aangenomen dat de reehter bij zijn beslissing van die gegevens
gebruik heeft gemaakt. Sleehts onder bijzondere omstandigheden mag de
rechter van het bovenstaande afwijken, hetgeen voLdoende met redenen moet
zijn omkleed, opdat de Hoge Raad dit kan toetsen; HR 1 december 1989, NJ
1990,438; HR 20 januari 1995, NJ 1995,305.

De Hoge Raad heeft deze benadering ook in andere rechtsgebieden gevolgd.
Ineen procedure met betrekking tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst
had de kantonrechter in eerste aanleg ambtshalve informatie vergaard. Nu hij
partijen niet in de gelegenheid had gesteld zieh hierover uit te laten, moeht
hij deze informatie niet aan zijn beslissing ten grondslag leggen. Door aldus
te handelen is inuners het beginsel van hoor en wederhoor geschonden; HR
22 december 1989, NJ 1990, 704 (Stichting Cultureel CentrumlZuidhoek).
In een faillissementszaak had het hof ambtshalve inlichtingen ingewonnen
ter zake van belastingvorderingen op de sehuldenaar. In eassatie sneuvelde
het arrest van het hof, niet vanwege de gehanteerde onderzoeksmethode - daar
was wei over geklaagd - maar omdat niet was gebleken dat het Hof de
sehuldenaar in de gelegenheid had gesteld zieh over de inliehtingen uit te laten;
HR 4 februari 1983, NJ 1983,567.

conclusie
53. Het beeld dat ontstaat is dat de mondelinge behandeling niet is gevat
in een vast omlijnd wettelijk kader waarin de onderzoeksbevoegdheden
en mededelingsplichten zijn afgebakend. Algemene processuele
beginselen die een goede rechtsbedeling moeten waarborgen, vormen
hier de noodzakelijke afgrenzing.

De onderzoeksbevoegdheden van de reehter in de bijzondere verzoekschriftpro-
eedures geven hem ruim baan. Het duidelijkst blijkt dit uit het nieuwe art. 800
(oproeping) en art. 803 (opvragen van gegevens). Ook de mogelijkheden om
bepaalde personen te horen mag hier niet onvermeld blijven. Het aehterhalen
van zo veel mogelijk informatie die bij het geven van de beschikking van
belang is of zou kunnen zijn, wordt kennelijk van groot belang geoordeeld.
Dit bevestigt de eerder geuite gedaehte dat de tamelijk open regeling van de
mondelinge behandeling in art. 429f ertoe strekt de reehter zoveel mogelijk
vrij te laten om de zaak tot klaarheid te brengen.

De beperkingen die er zijn, vinden hun oorsprong niet zo zeer in de onder-
zoeksbevoegdheden en mededelingspliehten zelf, maar in de wijze waarop
de rechter daarmee omgaat. Het grote belang van fact-finding mag niet ten
koste gaan van de fundamentele proeessuele belangen van de belangbebbenden.
De praktijk van het ambtshalve inwinnen van inliehtingen laat dit duidelijk
zien. De onderzoeksmethode zelf staat niet wezenlijk ter diseussie en sehijnt
haast vanzelfsprekend te zijn. Het beginsel van hoor en wederhoor mag eehter
niet worden gesehonden; de belanghebbenden moeten gelegenheid krijgen
van de ingewonnen inlichtingen kennis te nemen en er op te reageren. Onder
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het oude familieprocesrecht heeft de Hoge Raad voorts beslist dat de eisen
van een goede rechtspleging meebrengen dat partijen in de gelegenheid moeten
worden gesteld zich over de stukken uit te laten die de rechter heeft opgevraagd,
voordat een beschikking wordt gegeven; HR 3 juni 1988, NJ 1989, 5; vgl.
ook HR 29 juni 1990, NJ 1990, 732 en HR 4 november 1995, NJ 1995, 98.
Hetzelfde geldt - zelfs - als het Openbaar Ministerie in een procedure tot
vaststelling van het Nederlanderschap zich niet beperkt tot het geven van zijn
visie op de zaak, maar ook 'naderhand verkregen inIichtingen' naar de rechter
doorsluist; HR 4 november 1988, NJ 1989, 100 (Doward). Het gebruiken van
voor partijen achtergehouden of geanonimiseerde gegevens is evenmin
geoorloofd; HR 27 maart 1987,NJ 1988, 130; HR 10 november 1989, NJ 1990,
III (De Vries/Korebrits; HR 15januari 1993, NJ 1993,594; HR 2 april 1993,
NJ 1993, 595; HR 18 februari 1994, NJ 1994, 742 (Copo/Berger); vgl. ook
HR 13 september 1991, NJ 1991,783 (Van den Heuvel/Nijmegen). Het
verplicht horen van de meest direct belanghebbenden heeft op hetzelfde
betrekking; vgl. in dit licht ook HR 6 maart 1992, NJ 1993, 79 (Wabco/Bunnig)
over het nader horen van een belanghebbende die op grond van de processuele
gang van zaken mocht verwachten zich nog uit te kunnen laten. Het recht op
contra-expertise op de voet van art. 81Oapast eveneens in het geschetste beeld.
Hier sluit voorts bij aan dat van een goede rechtspleging geen sprake is als
bijv. de schuldenaar wiens faillissement is verzocht of de patient wiens opname
is verzocht of de ouder wiens kind onder toezicht wordt gesteld niet in de
gelegenheid zijn gesteld zich uit te laten omtrent (enig deel van) het verhandel-
de. Vgl. ten slotte ook nog het recht op inzage ingevolge art. 4291(in verbinding
met art. 811).

4 Het bewijs

algemeen wettelijk kader
54. Evenals de mondelinge behandeling kenmerkt het bewijsrecht in
de verzoekschriftprocedure zich door een geringe regeldichtheid. Het
verschil is echter dat aan de bedoeling hiervoor nimmer twijfel heeft
bestaan: de aard van de procedure brengt mee dat de rechter niet moet
worden gebonden aan de bewijsregels van de dagvaardingsprocedure.

Reeds voor 1 april 1988 werd de reehter in een verzoekschriftproeedure niet
gebonden geacht aan de regels van het bewijsreeht die in de dagvaardingsproce-
dure gelden. Inwat oudere rechtspraak heeft de reehter zichzelf (dan ook) met
een beroep op de voluntaire aard van de verzoekschriftprocedures vrij geacht
zich op de meest dienstig geachte wijze (bewijs)gegevens te versehaffen; zie
HR 10 februari 1950, NJ 1951, 160; HR 11 juli 1950, NJ 1950, 665; HR 9
februari 1962, NJ 1962, 139; HR 8 november 1963, NJ 1964,4; zie in gelijke
zin ZUIDEMA,diss. 1917, p. 91 en p. 93-94; RODER,diss. 1939, p. 33 e.v.;
ASSERIANEMANERDAM,Van Bewijs, p. 53-55; STARBUSMANNIRUTTEN,
nr. 16; BOEKMAN,preadvies, p. 114-116; BOSCH-BoESJES,diss. 1991, p. 162
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en p. 165-166; BOEKMAN, De verzoekschriftprocedure, p. 29; WESSELING-V AN
GENTlDoEK, Burgerlijke rechtsvordering, Twaalfde titel, aant. 30.

Nadien, met de invoering van het nieuwe bewijsrecht, is hierin niet of
nauwelijks verandering gekomen. De wetgever heeft in art. 182 lid 1 slechts
een aantal voorschriften van formele aard, betrekking hebbend op het
getuigenverhoor, het deskundigenonderzoek en de plaatsopneming en
bezichtiging, voor zover uit de wet niet het tegendeel voortvloeit, van
overeenkornstige toepassing verklaard in de verzoekschriftproeedure. Voor
het overige is de reehter geheel vrijgelaten. Dit geldt met name ten aanzien
van de vraag welke feiten bewijs behoeven, de bewijslastverdeling, het passeren
van bewijsaanbiedingen en de verplichting tot het toelaten van tegenbewijs.
De art. 176,177,192, eerste lid en 194 zijn immers niet van overeenkomstige
toepassing. Overigens staat de rechter niets in de weg om de bepalingen van
het bewijsrecht van de dagvaardingsproeedure bij wege van anaIogie in de
verzoekschriftprocedure te banteren. Gekozen is, aIdus de minister, voor een
stelsel waarin enerzijds de zekerheid wordt verschaft omtrent processuele
aspecten en anderzijds de nodige soepelheid wordt behouden die zo ken-
merkend is voor de verzoekschriftprocedure; zie Parlementaire geschiedenis
nieuw bewijsrecht, p. 121 en 124.

De rechtspraak voelt zich thans echter niet onverdeeld gelukkig met de
geboden vrijheid en lijkt aansluiting te zoeken bij het bewijsrecht van
de dagvaardingsprocedure. Het Ontwerp bouwt hierop voort.

Ondertussen is gebleken dat de reehter zich bij deze vrijheid niet aIle gevaIlen
automatisch tot een bevredigende uitkomst weet geleid. Treffend stelt HEEMS-
KERK in zijn annotatie onder HR 14 juni 1985, NJ 1985, 886 (De
Graaf/Delfzijli vast:

"Waar het eehter gaat om waarborgen voor pp., zoals het reeht om
getuigenbewijs te leveren, of voor getuigen en derden, zoals het
verschoningsreeht, is de regelloosheid niet gunstig te noemen. Dit geldt
temeer in de vele gevaIlen waarin een verzoeksehriftproeedure een
contentieus karakter draagt."

am hieraan tegemoet te komen grijpt de reehter wei terug naar regelreehte
toepassing van het bewijsrecht van de dagvaardingsproeedure. Zo heeft de
Hoge Raad duidelijke eisen geformuleerd over stelplicht en bewijslast in
bijstandszaken; HR 21 maart 1975, NJ 1976,279; HR 29 juni 1990, NJ 1991,
337 (TrakzeIIAmsterdam); HR 4 februari 1994, NJ 1994,364 (Groningen/
Beintema).

Ook omtrent het passeren van een bewijsaanbod is een kentering waameem-
baar. Mede vanwege de uitgewerkte regels van bewijslastverdeling is bepleit
dat het recht op getuigenbewijs ook in verzoeksehriftproeedures zou moeten
gelden. In zijn conclusie voor HR 13 september 1991, NJ 1991,783 (Van den
HeuvellNijmegen) wijst A-G ASSER erop dat aan de bewijslast ook een
bewijsrisico is verbonden. De partij die zich hiermee opgezadeld ziet, mag
dan ook verwachten dat een deugdelijk aanbod om door middel van getuigen
het verlangde bewijs te leveren, wordt gehonoreerd. Minst genomen dient een
afwijzing te worden gemotiveerd. De Hoge Raad blijft enigszins op de vlakte
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en overweegt dat in casu de goede procesorde meebrengt dat gelegenheid voor
een getuigenverhoor had moeten worden geboden, tenzij, naar het gemotiveerd
oordeel van de rechtbank, hiertoe geen aanleiding bestond; vgl. ook de
conclusie van dezelfde A-G voor HR 8 april 1991, NJ 1994, 562 (Hulsheg-
geIHoogezand-Sappemeer), waarin de Hoge Raad niet aan de materie toekwam.

Opvallend stellig is de Hoge Raad in zijn beschikking van 14januari 1994,
NJ 1994,333:

"Ofschoon art. 192 eerste lid Rv niet op de verzoekschriftprocedure van
toepassing is verklaard, moet in een geval als het onderhavige, waar het
gaat om een beslissing omtrent het definitief eindigen van de alirnentatie,
nietternin overeenkomstig de door de rechtspraak uit die bepaling afge1eide
regel worden aangenomen dat de waarde van een getuigenverklaring eerst
behoort te worden beoordee1d na het afleggen van die verklaring, en dat
een bewijsaanbod niet mag worden gepasseerd op grond van een prognose
omtrent die waarde."

Naar aanleiding van deze overweging oordeelt VANDENBRINK(Recht op
getuigenbewijs in de rekestprocedure?, TCR 1994, p. 77-80) het wenselijk
dat partijen in een verzoekschriftprocedure in beginsel een recht op getuigenbe-
wijs wordt toegekend. Zij voert daartoe aan dat de soms tarnelijk willekeurige
keuze van de wetgever voor de verzoekschriftprocedure - met name in
contentieuze geschillen betreffende alimentatie, huur en ontbinding van een
arbeidsovereenkomst - uit oogpunt van goede procesorde bezwaarlijk tot gevolg
kan hebben dat het recht op getuigenbewijs verloren is gegaan. Voorts doet
VAN DEN BRINK een beroep op de hierboven al gesignaleerde regels van
bewijslastverdeling. In verband met de contra-enquete is ook art. 6 EVRM
en het beginsel van hoor en wederhoor nog van belang; zie in deze zin ook
A-G HARTKAMPvoor de besproken beschikking. VANDENBRINKneemt een
uitzondering aan als de aard van de procedure zich daartegen verzet; bijv. als
vertraging van de procedure niet of slechts bezwaarlijk kan worden geduld.

In het Ontwerp worden de zaken dan ook omgedraaid: het bewijsrecht is
van toepassing, tenzij de aard van de procedure zich daartegen verzet; zie art.
3.4.7 lid 1, waarover de MvT, p. 176-177. Tot de inwerkingtreding daarvan
zijn processuele waarborgen in het bewijsrecht, hoezeer zij ook voor de hand
liggen, echter (nog steeds) niet vanzelfsprekend; zie bijv. HR 23 september
1988, NJ 1989,54; HR 11 mei 1990, NJ 1990,530; HR 16 oktober 1992, NJ
1992, 270; HR 16 oktober 1992, NJ 1992, 790; zie ook FUNKE, Recht op
getuigenbewijs in verzoekschriftprocedures?, NJB 1987, p. 1063-1064. Zie
voorts in het algemeen BOEKMAN,De verzoekschriftprocedure, p. 28-30;
DIJKSTERHUIS-WIETEN,Bewijsrecht in civiele procedures, p. 9-11 en p. 96;
HAARDT,Twee rotte appels in de mand ..., in: Liber arnicorurn F.B. Keulen,
p. 49-59; SCHAAFSMA-BEVERSLUIS/KEIJSER,Het nieuwe personen en
familieprocesrecht, p. 29; WESSELlNG-VAN GENTlDoEK, Burgerlijke
rechtsvordering, art. 182, aant. 4.

Een opmerkelijke bepaling is art. 429j. Krachtens deze regel kan de
rechter in geval van een getuigenverhoor ook zelf getuigen aanwijzen
en doen oproepen.
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De bevoegdheid die de reehter op de voet van art. 429j is gegeven om zelf
getuigen aan te wijzen, onderstreept de ongebondenheid van de reehter in
verzoekschriftprocedures die ook al uit art. 182 voIgt; vgl. in dezelfde zin art.
3.4.7 lid 2. Voorts lijkt art. 429j aan te sluiten bij diens bevoegdheid om zelf
bekende of onbekende belanghebbenden te doen oproepen (art. 429f lid 1).

he!familie- en scheidingsprocesrecht
55. In het familie- en scheidingsprocesrecht trekken wederom art. 799
en art. 803 de aandacht.

Volledigheidshalve herinner ik er op deze plaats aan dat thans in alle zaken
van personen- en familierecht reeds bij verzoekschrift bescheiden die tot bewijs
van gestelde feiten kunnen dienen, moeten worden overgelegd (art. 799 lid
2). Voorts kan de reehter ingevolge art. 803 in verbinding met art. 818 lid 5
zowel in farnilie- als in seheidingszaken in elke stand van het geding
bewijsstukken opvragen. Ook in het bewijsreeht zien we derhalve forse
mededelingsplichten in handen van een vrije reehter.

Voorts wijs ik bier nog op de regeling van het deskundigenberieht aIs contra-
expertise van art. 810a; zie voor meer hierover nr. 51.

conclusie
56. Geheel in lijn met de mondelinge behandeling, impliceert de lage
regeldichtheid van het bewijsrecht in verzoekschriftprocedures een grote
mate van vrijheid van de rechter. De processuele positie van de rechter
en partijen is in vergaande mate afgestemd op de waarheidsvinding.
Krachtens de eisen van een goede procesorde wordt de vrijheid echter
meer en meer aan banden gelegd. In dit opzicht groeien de dagvaardings-
en verzoekschriftprocedure naar elkaar toe. In het Ontwerp wordt deze
lijn doorgetrokken met het - in beginsel- toepasselijk verklaren van het
bewijsrecht van de dagvaardingsprocedure in de verzoekschriftprocedure.

5 Bevindingen en afsluiting

mededelingsplichten, de rechter en partijen
57. Ter afsluiting van dit hoofdstuk kan worden vastgesteld dat de
mededelingsplichten die in verzoekschriftprocedures voorkomen aan
minder beperkingen lijken te zijn onderworpen dan de in de dagvaar-
dingsprocedure aangetroffen mededelingsplichten. Daarbij valt op dat
in verzoekschriftprocedures de mededelingsplichten niet zo zeer de
verhouding tussen de verzoeker en de belanghebbende bepalen, maar
dat zij veeleer in verbinding met algemene beginselen van procesrecht
tot uitdrukking komen in de verhouding tussen de rechter en partijen.
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Zander twijfel geven de mededelingsplichten van de verzoekschriftprocedure
richting aan de processuele houding die partijen jegens elkaar in acht hebben
te nemen. Een belanghebbende moet weten (of en) waartegen hij zich heeft
te verweren. Hij mag niet onredelijk worden bemoeilijkt in zijn mogelijkheden
verweer te voeren ten gevolge van wijziging van het verzoek (art. 429i).
Ingevolge art. 4291 heeft iedere belanghebbende recht op inzage en afschrift
van het verzoek- en de verweerschriften en de 'stukken van het geding' (art.
4291). Naar nieuw recht zijn zij tegenover elkaar verplicht onredelijke
vertraging van de procedure te voorkomen (art. 1.3.2 lid 20ntwerp).

Toch is dit niet het meest opvallende aspect van mededelingsplichten in
de verzoekschriftprocedure. De mededelingsplichten hebben zich namelijk
vooral in het kader van de verhouding tussen de rechter en partijen ontwikkeld.
Vanwege de aard van de procedure is de rechter daarbij een centrale rol
toebedeeld, die gepaard gaat met betrekkelijk grote mate van vrijheid. Ik
verwijs naar de regeling van de verandering van het verzoek en naar de
onderzoeksbevoegdheden die zijn te distilleren uit de regeling van de
mondelinge behandeling (het oproepen van belanghebbenden, het horen van
personen, het inwinnen van advies en het opvragen van gegevens) en het
bewijs. Een aantal van die onderzoeksbevoegdheden heeft - voomamelijk in
het farnilieprocesrecht - een wettelijke basis verkregen.

Deze onderzoeksplichten zelf, hun omvang en hun vage karakter zijn
nimmer omstreden geweest; zie evenwel voor een kritisch geluid LEIJTEN
(' ...die goeie, ouwe dagvaardingsprocedure ... ', FJR 1989, p. 53-55) die naar
aanleiding van het voorontwerp nieuw personen- en farnilierecht de vraag heeft
geopperd of dit de rechter 'niet te zeer als baas van het spul proclameert'; vgl.
ook, iets gematigder, WORTMANN (Farnilieprocesrecht, in: FJR 1995, p. 57).
Samenvattend kan dus worden gesteld dat de rechter in wezen - nog
steeds - vrij is zich op de meest dienstige wijze de gegevens te verschaffen
die hij nodig oordeelt. Geheel in de lijn met de algemene ontwikkeling die
de verzoekschriftprocedure heeft doorgemaakt, worden de grenzen bewaakt
door de algemene beginselen van procesrecht. Met name het beginsel van hoor
en wederhoor moet hier als waarborg dienen.

informatievriJheid of informatiedwang?
58. Ten slotte moet worden vastgesteld dat, hoewel op grond van de
specifieke aard van de verzoekschriftprocedure wellicht anders kon
worden verwacht, ook deze procedure zich kenmerkt door informatie-
vrijheid.

Hoewel in verzoekschriftprocedures vanwege de betrokken beJangen van
derden in het bijzonder en dat van de samenleving in het algemeen grote waarde
wordt gehecht aan de waarheidsvinding, is het niet zo dat partijen volledige
openheid van zaken moeten geven omtrent de gegevens die zij zouden kunnen
verschaffen. Met name in het familie- en scheidingsprocesrecht wordt van
partijen weliswaar verlangd niet aIleen bepaalde, maar ook niet nader
omschreven gegevens mede te delen, maar instrumenten die controle op de
naleving van deze mededelingsplichten mogelijk maken, ontbreken. Dit
betekent dat het er voor de rechter telkens een concrete en tastbare aanleiding
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(belang en kennis omtrent beschikbaarheid) moet zijn. Dit betekent ook dat
in verzoekschriftprocedures sprake is van informatievrijheid en niet van
informatiedwang. Wei moet worden opgemerkt dat in vergelijking met de
dagvaardingsprocedure die informatievrijheid hier in sommige gevallen - in
potentie - fors is ingeperkt. Voorts moet hier dezelfde kanttekening worden
gernaakt als bij de bevindingen van hoofdstuk 1. In het Ontwerp geldt de
mededelinsplicht van art. 1.3.3 evenzeer voor verzoekschriftprocedures.
Daamaast is de ruime uitleg die de Hoge Raad aan het begrippenpaar bedrog
en argl ist in de context van art. 382 onder 10 heeft gegeven (zie nr. 7), eveneens
voor verzoekschriftprocedures van betekenis. In HR 4 oktober 1996, RvdW
1996, 194 C (Ten Have ProductieiBosman) heeft de Raad, in een obiter dictum
en vooruitlopend op de invoering van het Ontwerp, aangenomen dat het
bijzondere rechtsmiddel van request-civiel ook tegen beschikkingen kan worden
aangewend op de in art. 382 onder I0, T" en 80 genoemde gronden, tenzij
de aard van de beschikking zich daartegen verzet.

uitleiding
59. De verstrekkende mededelingsplichten van partijen en de ruime
onderzoeksbevoegdheden van de rechter worden in het algemeen
toegeschreven aan het voluntaire karakter van de verzoekschriftprocedure.
Een geheel afdoende verklaring van de mededelingsplichten in de
verzoekschriftprocedure is hier echter niet mee gegeven.

In de eerste paragraafbleek al dat het begrippenpaar contentieuze en voluntaire
rechtspraak niet sarnenvalt met de door de wetgever aangelegde onderscheiding
tussen dagvaardings- en verzoekschriftprocedure. Dit is na de 'opschoning'
die het nieuwe familie- en scheidingsprocesrecht heeft gebracht ten dele nog
steeds het geval. Met name in het scheidingsprocesrecht komen immers nog
steeds geschillen voor die contentieus van aard zijn (bijv. alirnentatiezaken).
Het depolariserende effect dat van de verzoekschriftprocedure zou uitstralen
is hier beslissend geweest Voorts wordt de ontbinding van een arbeidsovereen-
kornst en terugvordering en verhaal van bijstand (nog steeds) door de
verzoekschriftprocedure geleid. Overigens lijkt het erop dat de al aanwezige
discrepantie slechts is gebaseerd op afwijkende tradities en gewoontes. In feite
vinden we de mededelingsplichten die uit de vrije mondelinge behande1ing
voortvloeien in deze1fde vorm en omvang terug binnen de ruime kaders van
de comparitie (vgl. Hoofdstuk I, §§ 3 en 4).

Met de mededelingsplichten van de verzoekschriftprocedure zou dus ook
in de dagvaardingsprocedure voordeel kunnen worden behaald. In verband
met de schakelbepating die art. 803 ook in het scheidingsprocesrecht
toepasselijk maakt, is dit al gesignaleerd. Met de mededelingsplichten van
art. 1.3.3 en 1.3.4 is dit in het Ontwerp reeds onderkend; deze bepalingen
gelden gelijkelijk voor de dagvaardings- en de verzoekschriftprocedure. Hieruit
volgt dat het voluntaire karakter van de procedure niet als grondslag kan dienen
voor de processuele mededelingsplichten.
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De vraag hoe en waar de processuele mededelingsplichten in ons
burgerlijk procesrecht kunnen worden verankerd blijft derhalve een
onbeantwoorde vraag. Ook de grenzen van de mededelingsplichten laten
zich vooralsnog niet eenvoudig in kaart brengen.

Om hieromtrent meer kennis te verwerven en om het gevaar van een
(te) in zich zelf gekeerde behandeling van de thematiek te voorkomen,
zullen hiema de in Nederland waargenomen ontwikkelingen worden
vergeleken met die in het Engels burgerlijk procesrecht. Anders dan in
Nederland vestigen de mededelingsplichten van het Engels burgerlijk
procesrecht namelijk een informatiedwang. Met behulp van dit contrast
wordt getracht de betekenis van het principe van informatievrijheid voor
de verhouding tussen de rechter en partijen en tussen partijen onderling
in beeld te brengen.





HOOFDSTUK3

Mededelingsplichten in het Engels burgerlijk proces-
recht

inleiding
60. Evenals in het Nederlands recht kunnen in het Engels burgerlijk
procesrecht in verschillende stadia van de procedure mededelingsplichten
worden ontwaard. Hun vorm, inhoud en onderlinge verhoudingen,
alsmede de uitzonderingen en grenzen komen in dit hoofdstuk aan de
orde.

In dit hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre procespartijen naar Engels recht
gehouden zijn inforrnatie te produceren. Tot uitgangspunt van het onderzoek
wordt de procedure voor de Queen's Bench Division van het High Court (d.i.
de 'handelskamer' van de als hoofdregel bevoegde rechter in eerste aanleg,
vgl. onze rechtbank) genomen. Deze procedure kan als het 'prototype' van
het Engels burgerlijk procesrecht worden beschouwd; JACOB,The fabric of
English civil justice, p. 70; zie voor de organisatie van de re hterlijke macht
en de werklast van de Queen's Bench Division Jackson's Machinery of justice
(ed. SPENCER),p. 36-68; zie voorts CASSON,Odgers on High Court pleading
and practice, p. 1-9. Enige kennis omtrent enkele algemene en bijzondere
kenmerken van de Engelse 'handelskamer' is onmisbaar voor een goed begrip
van de Engelse processuele mededelingsplichten. Ais eerste bespreek ik daarom
in deze paragraaf enkele bijzondere kenmerken en basisprincipes van het Engels
burgerlijk procesrecht en geefik een globaal overzicht van de procedure in
eerste aanleg voor de Queen's Bench Division van het High Court. Vervolgens
besteed ik bijzondere aandacht aan vier onderwerpen die voor het thema van
deze studie van bijzonder belang zijn, te weten de pleadings (§ 2), discovery
(§ 3) en de leerstukken van privilege (§ 6) en public interest immunity (§ 5),
beiden een uitzondering op discovery. Ten slotte voigt een aantal bevindingen
(§ 6).

1 Het Engels burgerlijk procesrecht

enkele belangrijke kenmerken en beginselen van het Engels burgerlijk
procesrecht (I): de bronnen van het procesrecht
61. Naast de rechtspraak vormen de zogenaamde 'Rules of Court' de
belangrijkste bron van het Engels burgerlijk procesrecht. De procedure
voor het High Court is geregeld in de Rules of the Supreme Court.

De Rules of Court worden opgesteld door de zogenaamde Rule Committees.
Zij zijn daartoe bevoegd krachtens een delegatie-opdracht van de parlementaire
wetgever; hun voorstellen behoeven uiteindelijk de goedkeuring van het
parlement, welke doorgaans zonder inhoudelijke beraadslagingen wordt
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verleend. Dit betekent - naar Engels nonnen - dat de rules kracht van wet
hebben. Overigens is de bemoeienis van het parlement voomamelijk fonneel
van aard. De Rule Committees zelfbestaan niet uit parlementariers, maar uit
rechters en praktijkjuristen.

De High Court-procedure is geregeld in de Rules of the Supreme Court
(RSC). De RSC zijn onderverdeeld in Orders, die op hun beurt weer in rules
(kunnen) uiteenvallen. Zij worden - thans om de twee jaar opnieuw - uit-
gegeven in The Supreme Court Practice, (London, Sweet & Maxwell),
gewoonlijk aangeduid als het 'White Book' (naar de kleur van de kaft). De
RSC plegen ook wei gedeeltelijk in de vonn van een bijlage in handboeken
te worden opgenomen; zie bijv. appendix 1 bij STYLE, HOLLANDER,
Documentary evidence, p. 377 e.v. en appendix 2 bij MATTHEWS,MALEK,
Discovery, p. 404 e.v., beide met betrekking tot discovery; zie voorts CARTER,
Cases and statutes on evidence, p. 671 e.v.

Het White Book is zeer gezaghebbend en kan zonder overdrijven de bijbel
van het Engels procesrecht worden genoemd. Het bevat naast de Rules zelf
ook een bijzonder uitvoerige, gedetailleerde artikelsgewijze toelichting. Het
grote voordeel van de Rules is dat ze betrekkelijk snel en efficient kunnen
worden aangepast aan de veranderde eisen en behoeften van de rechtspraktijk.

Zie voor de Rules of Court CASSON,Odgers on High Court pleading and
practice, p. 9-10; JACOB,The fabric of English civil justice, p. 53-57; JACOB,
The machinery of the Rule Committee of the Supreme Court, in: The reform
of civil procedural law, p. 323-334. Zie voor de wettelijke basis van de RSC
Supreme Court Act 1981, Sections 84,85 en 87; vgl. voorts in het algemeen
over de bronnen van het Engels procesrecht ANDREWS,Principles of civil
procedure,nr.l-003.

LORD WOOLF heeft in zijn rapport Access to justice de Rules of Court
grondig herzien en min om meer vergaande voorstellen gedaan ter
verbetering van het Engelse burgerlijk procesrecht.

Op verzoek van de Lord Chancellor heeft LORD WOOLF een onderzoek
uitgevoerd naar punten waarop het Engels burgerlijk procesrecht verbeterd
kon of moest worden. In concreto was het doe I van dat onderzoek om de
toegang tot de rechter te verbeteren, de kosten van de procedure te verlagen,
de ingewikkelheid van het procesrecht te verminderen, het procesrecht te
moderniseren en om onnodige verschillen tussen 'practice and procedure' weg
te nemen. Injuli 1995 heeft LORDWOOLFin een interim rapport verslag gedaan
van zijn onderzoek. Daarin zijn de problemen geinventariseerd en aan een
analyse onderworpen, om vervolgens tot voorstellen te komen; zie LORD
WOOLF, Access to justice, interim report, introduction. Een jaar later, in juli
1996 is het eindrapport verschenen. Daarin zijn de deels kritische reacties op
het interim report verwerkt en de voorstellen nader uitgewerkt, waarbij aan
een aantal deelgebieden extra aandacht is geschonken. Het final report gaat
vergezeld van een nieuwe set van rules die de huidige Rules of the Supreme
Court (van 1965, zoals sindsdien gewijzigd) moet vervangen. LORDWOOLF
stelt zelf vast dat zijn plannen 'overwhelmingly favourable' tegemoet zijn
getreden en dat de kritiek zich beperkt tot details; zie LORDWOOLF, Access
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to justice, final report, introduction en p. 3-4. Ter zijde merk ik in dit verband
nog op dat LORDWOOLFinmiddels is benoemd tot Master of the Rolls (MR),
een functie die hem in staat stelt zijn ideeen in praktijk te brengen; zie over
de functie van de Master nr. 63 in fine. Op de inhoud van de verschillende
voorstellen wordt hierna bij de bespreking van de verschillende onderwerpen
ingegaan; ik verwijs daarbij slechts naar devoorgestelde regels voorzover
daarmee meer dan een modemisering wordt beoogd. Zie over het Access to
justice: SCOTT,UFF,ApPLEBEY,'Acces to justice': Lord Woolfs interim report,
(1995) 14 CJQ p. 231-249 en ZUCKERMAN,CRANSTON(ed.), Reform of civil
procedure.

Een andere en evenzo typische bron van het Engels burgerlijk procesrecht
vonnen de zogenaamde 'practice directions'.

Een practice direction (ook weI 'practice statement' genoemd) is een
rechterlijke aanwijzing omtrent de vorm en wijze waarop de procedure voor
de desbetreffende rechter behoord te worden gevoerd. Het gaat in wezen om
een nadere invulling van de regels van het procesrecht ten behoeve van
procespartijen en van de rechtspleging in het algemeen. De uitspraak waarin
het House of Lords aankondigde zichzelf onder bepaaIde omstandigheden niet
langer gebonden te achten aan zijn eigen uitspraken is een belangrijk voorbeeld
van een practice direction; Practice statement (Judicial precedent) [1966] 3
All ER 77; een ander voorbeeld is de hierna nog te bespreken Practice Direction
(Mareva injunctions and Anton Piller Orders) [1994] 1 WLR 1233.

Practice directions worden gegeven door' senior judges' en de masters van
de verschillende divisions van het High Court en het Court of Appeal; vgl.
ook LORDWOOLF,Access to justice, draft civil proceedings rules, rule 4.1.
Ze hebben geen kracht van wet, maar worden geacht deze wei te hebben en
worden in de rechtspraktijk dan ook als zodanig nageleefd. De bevoegdheid
tot het geven van practice directions wordt afgeleid uit de zogenaamde 'inherent
jurisdiction of the court'. Daaronder wordt verstaan de aan rechtspraak
inherente bevoegdheid van de rechter om het verloop van de procedure in
voorkomende gevallen nader te reguleren. Zie JACOB,The fabric of English
civil justice, p. 58-59.

De (vak)literatuur heeft inhet algemeen niet zo'n gezaghebbende status.

(Hand)boeken worden als niet meer dan een kenbron, een uiteenzetting van
het geldende recht beschouwd. Zelfs op dit punt geniet de literatuur tamelijk
weinig aanzien; boekenwijsheid pleegt niet zo hoog te worden aangeslagen.
Naar traditionele opvattingen geldt dat 'the law is anyhow not taught, but
learned'. Een bijdrage aan de rechtsontwikkeling worden de schrijvers niet
geacht te leveren en zo zij dit al doen, kunnen zij in het geheel niet concurreren
met de rechter. Zie hieromtrent AT1Y AH, Pragmatism and theory in English
law, p. 34-42 en, kritisch, p. 131-142, en, relativerend, p. 165-184. Tegen deze
achtergrond verdienen naast de traditionele handboeken zoals (onder meer)
O'HARE,HILL,Civil litigation, ZANDER,Cases and materials en, zeer beknopt,
FAGE,WHITEHEAD,Supreme Court practice and procedure, de reeds eerder
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genoemde werken van JACOB,The Fabric of English civil justice, en ANDREWS,
Principles of civil procedure, speciale aandacht. In de twee laatstgenoemde
boeken wordt het procesrecht vanuit het perspectief van algemene beginselen
benaderd. Dit is een aanpak die naar Engelse begrippen volstrekt ongebruikelijk
is en in de gangbare, pragmatische handboeken met of nauwelijks voorkomt.
Voor continentale juristen geven de laatstgenoemde schrijvers het Engels
burgerlijk procesrecht echter juist bijzonder inzichtelijk weer.

enkele belangrijke kenmerken en beginselen van het Engels burgerlijk
procesrecht (2): het adversary system
62. Het meest fundamentele, karakteristieke een zeer diepgewortelde
beginsel van het Engels burgerlijk procesrecht wordt omschreven als
'the adversary system'. Krachtens dit beginsel zijn partijen in de
procedure dominus litus en is de rechter een afwachtende, lijdelijke rol
toebedeeld.

Het adversary system wordt in Engeland afgezet tegen een inquisitoir stelsel,
dat, als we de Engelsen mogen geloven, op het continent zou heersen. Het
vormt reeds zeer lang het uitgangspunt en de basis van het burgerlijk
procesrecht; zie JACOB,The fabric of English civil justice, p. 6-7. De gedachte
achter het adversary system is dat het aan partijen zelf is om te bepalen of en
hoe zij voor hun rechten opkomen en dat een tussen hen gerezen geschil
beschouwd moet worden als een volledig private aangelegenheid. Dit betekent
dat de procedure aan partijen moet worden overgelaten en dat de rechter zich
afwachtend en passiefdient op te stellen; zie JACOB,The fabric of English
civil justice, p. 5-19; ZANDER,Cases and materials, p. 303 e.v. Een sprekende
illustratie van de Engelse denkbeelden over de verhouding tussen de rechter
en partijen is de door POLLOCK,MAITLAND(The history of English law, Vol.
11,p. 671) opgevoerde tegenstelling tussen de werkwijze van een scheidsrechter
in een cricketwedstrijd ('umpire') en van de wetenschapper ('man of science').
Laatstgenoemde tracht met behulp van allerlei zelf bedachte proeven en
meetopstellingen een gestelde (werk)hypothese te verifieren ofte falsifieren,
om zo, actief, de waarheid te achterhalen en te doorgronden. De eigen inbreng
van een scheidsrechter in een cricketwedstrijd is daarentegen veel geringer.
Hij laat de spelers bepalen welk team het sterkste is en ziet er alleen op toe
dat de speJregels niet worden overtreden, waarbij hij pas optreedt als een van
beide ploegen protest heeft gemaakt door te roepen: 'How's that, umpire?'.
Projecteren we dit beeld op de verhouding tussen de rechter en partijen, dan
past de rol van de scheidsrechter de rechter het best. In de woorden van
POLLOCK,MAITLAND(t.a.p.):

"The judges sit in Court, not in order that they may discover the" truth, but
in order that they may answer the question, 'How's that?' (...) the English
judge will, if he can, play the umpire rather than the inquisitor".

Partijen zijn van het begin tot het eind dominus titus. Dit komt in drie opzichten
tot uitdrukking. Zo zijn partijen in de eerste plaats in velerlei opzicht de
initiatiefuemers. Dit wordt uitgedrukt met de term 'party control': partijen
bepalen in belangrijke mate het verloop van de procedure, de omvang van het
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geschil, wie als getuige worden gehoord en zij zijn het die de getuigen en
deskundigen ondervragen. Voorts is het onder vigeur van het adagiurn 'party
prosecution' aan partijen om via de rechter de ander te dwingen de toepasselijke
procesregels na te komen, op straffe van veroordeling in de kosten of verlies
van de procedure. Tenslotte zijn partijen te allen tijde bevoegd om de zaak
zonder goedkeuring van de rechter bij te leggen ('party autonomy'). Zie (voorts
nog) over het adversary system ANDREWS,Principles of civil procedure, nr.
3-00 Itim 3-021 met aansluitend een uitvoerig - rechtsvergelijkend - litera-
tuuroverzicht.

De uitwerking van het adversary system is niet altijd even bevredigend.
Niet zelden drukt de verantwoordelijkheid die het adversary system op
partijen legt te zwaar of laten partijen zich - te veel - leiden door
procesbelangen, waardoor de kwaliteit en doelmatigheid van de
rechtspleging onder druk komen te staan. Op een aantal terreinen van
het procesrecht wordt echter tegenwicht geboden door een zich sterker
profilerende rechter.

Volgens JACOB(The fabric of English civil justice, p. 15-19) is het adversary
system een 'hit and miss' system dat zwaar drukt op de schouders van
de - advocaten van - partijen. Een processuele fout kan heel snel tot verlies
van de zaak leiden, zonder dat een inhoudelijke beoordeling heeft plaatsgevon-
den. Bovendien leert de praktijk dat niet aile advocaten over even hoge
kwaliteiten beschikken, waardoor ook nog een ongelijkheid optreedt; vgl. in
deze zin ook ANDREWS,Principles of civil procedure, nr. 3-002; ARMSTRONG,
Perspectives on court management, NLJ 1994, p. 133; LORDWOOLF,Access
to justice, final report, p 2.

JOLOWlCZ(Exchange of witnesses' statements - privilege and the adversary
system, [1989] CLl p. 41-43) heeft er daarnaast op gewezen dat er nog maar
zelden gesproken kan worden van een procedure waarbij aileen de belangen
van de partijen betrokken zijn en niet die van derden. Naar aanleiding vanAir
Canada v Secretary of State for Trade [1983] 2 AC 394,438, stelt hij: (p. 43):

"With all due respect to the House of Lords, it makes little sense to describe
as a 'contest purely between one litigant and another' an action in which
the plaintiffs were the major airlines of the world, the defendants were the
Secretary of State for Trade and the British Airports Authority and the
subject matter was the legality of the charges imposed on the airlines for
the use of Heathrow Airport."

Vgl. voorts JOLOWICZ,On the nature and purposes of civil procedural law
[1990] 9 CJQ, p. 262-279, m.n. p. 278; ALLAN,Abuse of power and public
interest immunity: justice, rights and truth [1985] 101 LQR p. 209, die
relativering bepleit in het geval de actie tegen de overheid is gebaseerd op
misbruik van bevoegdheid; vgl. ook a.w. p. 204-205. Ten slotte moet worden
geconstateerd dat het polariserende effect dat uitgaat van een procesrecht dat
volledig is ingericht op tegenspraak, tot vertraging en kosten leidt; zie LORD
WOOLF,Access to justice, interim report, p. 7.
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Er wordt dan ook wei bepleit dat niet te star moet worden vastgehouden
aan alle implicaties van het adversary system. JACOB(t.a.p.) is het meest
concreet en stelt voor dat de reehter zich tijdens de voorbereiding van de zaak
actiever moeten opstellen bij het achterhalen van alle relevante feiten en zich
niet moeten laten misleiden door een ongelukkige formulering van het geschil.

lntussen is een tendens waar te nemen die duidt op het voorzichtig bijstellen
van de verhouding tussen de reehter en partijen. Enerzijds wordt de vrije ruimte
beperkt die het adversary system aan partijen biedt; vgl. in het algemeen LORD
WOOLF,Access to justice, draft civil proceedings rules, rule 1.2, waarin partijen
in expliciet bewoordingen wordt opgedragen de rechter bij te staan in het
realiseren van een goede rechtspleging. Zo is er thans een voorziening voor
de vroegtijdige uitwisseling van getuigenverklaringen (' exchange of witnesses',
waarover later meer). Overigens bestaat er reeds lang een verplichting tot het
overleggen van het beschikbare bewijsmateriaal (' discovery' , zie § 3). Tevens
gaan er stemmen op om meer van partijen te verlangen ten aanzien van het
stellen van feiten; vgl. Civil Justice Review, Report of the Review Body on
Civil Justice, 1988, Cm. 394, § 236. Anderzijds wordt voorgesteld dat de
rechter meer invloed in de voorbereidingsfase van de procedure zou moeten
hebben, met name in 'grote' zaken; zie JACOB,The fabric of English civil
justice, p. 18-19; Civil Justice Review, Report of the Review Body on Civil
Justice, 1988, Cm. 394, § 237 e.v.; ARMSTRONG,Discovery abuse and judicial
management, NLJ 1992, p. 927-929; ARMSTRONG,Perspectives on court
management, NLJ 1994, p. 131-133; ANDREWS,Principles of civil procedure,
nr. 3-009,3-014 en 3-021; zie ook Loan TEMPLEMANin Reg v ChiejConstable,
W Midlands, exparte Wiley 3 WLR [1994] 433 (HL), p. 436.

De gewijzigde inzichten hebben erkenning gevonden in een Practice
Direction (Civil litigation: case management) [1995] 1 WLR 508, waarover
SCOTT,Case management in the trial court, (1995) 14 CJQ, p. 92-96; zie voor
een omschri jving van de practice directions nr. 61. Daamaast worden vergaande
voorstellen, met de nadruk op case management, gedaan in LORDWOOLF,
Access to justice, final report. Hoewel over het bestaan van de noodzaak tot
ingrijpen in het systeem zoals dat thans functioneert in bet algemeen overeen-
stemming heerst, bestaat er wei enige weerstand tegen de mate waarin LORD
WOOLFhet adversary system aan banden willeggen. Zo staat ANDREWS(The
adversarial principle: fairness and efficiency, in ZUCKERMAN,CRANSTON(ed.),
Reform of civil procedure, p. 169-183) een meer gematigde aanpak voor. Hij
ziet slechts een rol voor de rechter weggelegd in het kader van de duur van
de procedure ('unreasonable delay'), rnisbruik van discovery en bewaking
van de voortgang van het trial. Een verdergaande vorm van case management
wijst ANDREWSaf. Voorts becht ZANDER(Why Lord Woolfs proposed reforms
of civil litigation should be rejected?, in: ZUCKERMAN,CRANSTON(ed.),
Reform of civil procedure, p. 79-95) zeer aan onverkort vasthouden aan de
uitgangspunten van het adversary system (p. 87). ZANDERtrekt overigens de
diagnose van Loan WOOLFin twijfel en bestrijdt de gedane voorstellen. Loan
WOOLFheeft zich op dit punt echter niet laten overtuigen en is vast blijven
houden aan het terugdringen van het 'adversarial' -karakter. Hij merkt daarbij
op dat de verantwoordelijkbeid van partijen en hun raadslieden voor de recbts-
pleging intact blijft; zie LORDWOOLF,Access to justice, final report, p 5 en
p.14-19;zievoortsnr. 71 en 120.
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Ondanks de voorgestelde wijzigingen blijft de kern van het adversary
system in zijn zuivere vorm onaangetast. Wat namelijk overeind blijft
is dat partijen over middelen en instrumenten beschikken waarmee zij
de inrichting van de procedure in het kader van de handhaving van de
procesregels zelfkunnen bepalen (de 'party prosecution'). Waar nodig
kunnen deze middelen en instrumenten echter - in toenemende
mate - buiten partijen om worden aangevuld.

enkele belangrijke kenmerken en beginselen van het Engels burgerlijk
procesrecht (3): pre-trial en trial
63. Een ander typisch kenmerk van de Engelse civiele procedure is de
scherpe scheiding tussen de uiteindelijke behandeling van de zaak ter
terechtzitting tijdens het trial en de voorbereiding daarvan in de
zogenaamde pre-trial fase.

ABe procedurele handelingen die nodig zijn om de zaak geschikt te maken
voor 'berechting' tijdens trial vinden stap voor stap tijdens de pre-trial fase
plaats. Het adversary system impliceert dat deze voorbereiding aan partijen
wordt overgelaten. Als zij het niet eens zijn over de te volgen koers of de te
nemen maatregelen kunnen zij dit aan de rechter voorleggen. Partijen zijn dus
ook autonoom ten aanzien van processuele geschillen en incidenten ('party
prosecution'). Vandaar dat dit onderdeel van de procedure van enorme
betekenis is voor de uiteindelijke uitkomst van het geding. Een enkele misstap
kan het verlies van de procedure betekenen zonder dat aan een inhoudelijke
beoordeling van de zaak wordt toegekomen. Daardoor vormt pre-trial een flinke
belasting voor het rechterlijk apparaat. Iedere misstap kan namelijk ook tot
een incident leiden waarin de rechter uitspraak moet doen. In de praktijk is
het zelfs zo dat de overgrote meerderheid van de aangebrachte zaken in het
pre-trial eindigen en helemaal niet toekomen aan een trial. JACOB (The fabric
of English civil justice, noot I, p. 71) geeft statistische gegevens uit 1984
waaruit blijkt dat slechts circa 1% (!) van aile aangebrachte zaken voor de
Queen's Bench Division van het High Court een trial beleeft. Volgens LORD
WOOLF (Access to justice, interim report, p. 34) haalt 3% het (begin van het)
trial.

Verderop in deze paragraaf zullen de inhoudelijke facetten van het pre-trial
en het trial nader worden toegel icht.

De in pre-trial aangelegenheden bevoegde 'umpire' is de master.

De meeste kwesties die zich tijdens pre-trial voordoen worden niet door de
rechter, maar door de zogenaamde master afgehandeld. Oorspronkelijk was
de master een medewerker van de rechter die hem assisteerde in pre-trial zaken.
Onder invloed van de in de loop der tijden flink toegenomen werkdruk hebben
de rechters via de Rules of Court het pre-trial werk gedelegeerd aan de master.

De master is geen rechter, maar treedt binnen de daartoe gegeven
bevoegdheden in diens plaats op. De uitspraken van de master (,orders') gelden
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dan ook als die van een rechter. Beroep van een order van de master kan
worden ingesteld bij de reehter en staat van rechtswege open. Daarna is aileen
met verlof van de rechter in eerste aanleg ofhet Court of Appeal beroep bij
laatstgenoemd rechtscollege mogelijk.

Zie voor meer over de historische ontwikkeling van het instituut master
en over diens taken JACOB,The fabric of English civil justice, p. 109-114 en,
uitgebreider, JACOB, The Masters of the Queen's Bench Division, in: The
reform of civil procedural law, p. 349-359.

enkele belangrijke kenmerken en beginselen van het Engels burgerlijk
procesrecht (4): judgment in default en striking out
64. Een van de kerunerken van het Engels procesrecht is dat het enkele
feit dat een partij een regel van procesrecht heeft geschonden of een
rechterlijk bevel heeft genegeerd, voor de wederpartij voldoende grond
kan opleveren om direct uitspraak in haar voordeel te vorderen. Dit
rechtsmiddel kan worden beschouwd als het sluitstuk van het adversary
system en stelt partijen in staat om elkaar aan te spreken op hun plichten
en verantwoordelijkheden die uit het adversary system voortvloeien.

Als de verweerder zich op enigerlei wijze tijdens het pre-trial aan de voorge-
schreven voorbereidingen onttrekt (bijv. door overschrijding van een termijn,
het niet overleggen van processtukken ofhet met naleven van een interlocutoir
vonnis) en daardoor in feite de loop van de procedure frustreert kan de eiser
nietternin (ofjuist daarom; vgl. RSC, Orders 13, 19 en 35) op betrekkelijk
eenvoudige wijze een executoriale titel ('judgment in default') verkrijgen.
De gang van zaken komt erop neer dat ten overstaan van een rechterIijk
ambtenaar ('officer of the Court') de adrninistratie van de High Court wordt
geraadpleegd waaruit het nalaten van een processuele handeling blijkt. Zonodig
wordt ter aanvulling een schriftelijke eed ('affidavit') als bewijs van de omissie
overgelegd. Een daarvoor bestemd formulier wordt vervolgens door invulling
en stempeling omgezet in een gerechtelijk stuk met bindende en executoriale
werking dat gelijk staat aan een uitspraak van de rechter. Als een redelijke
verklaring voor de gemaakte fout kan worden gegeven en als aannemelijk kan
worden gemaakt dat de uitspraak ook materieel discutabel is (d.w.z. dat de
gedaagde met het vonnis onrecht wordt aangedaan) kan de rechter deze
uitspraak terzijde stellen ('to set aside the judgment').

Zie voor meer over dit onderwerp JACOB,The fabric of English civil justice,
p. 119-122; O'HARE, HILL,Civil litigation, p. 206-215; ANDREWS, Principles
of civil procedure, nr. 9-002 tim 9-018; zie voor toepassingen hiema.

Omgekeerd kan de procedure ook voortijdig in het voordeel van de
verweerder worden beeindigd als de eiser zich niet aan de spelregels houdt
(' dismissal for want of prosecution' of 'striking out for want of prosecution ').
Zulks kan gebeuren op vordering van de verweerder, maar de rechter kan ook
ambtshalve tot dismissal besluiten op grond van wat genoemd wordt de
'inherent jurisdiction of the court' ter handhaving van een goede procesorde;
zie hierover JACOB, The fabric of English civil justice, p. 60-62. In de
jurisprudentie ter zake zijn twee gronden te ontdekken. De eerste is misbruik
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van procesrecht, de tweede is buitensporige vertraging en tennijnoverschrijding.
De vraag of van het een of het ander sprake is staat ter discretionaire
beoordeling van de rechter, die daarbij aIle omstandigheden van het geval,
waaronder ook de processuele houding van de verweerder in ogenschouw moet
nemen; zie Roebuck v Mungovin [1994] 2 WLR 290 (HL). Tegen een eenmaal
uitgesproken dismissal kan in het algemeen weinig tot niets worden ondemo-
men. Het starten van een nieuwe procedure wordt in het algemeen als misbruik
van procesrecht beschouwd, tenzij de rechter ervan overtuigd raakt dat een
plausibele en redelijke oorzaak aan de 'fout' ten grondslag lag; zie JACOB,
The fabric ofEngJish civil justice, p. 126-131; O'HARE,HILL,Civil litigation,
p. 356-360; ANDREWS,Principles of civil procedure, nr. 10-30 tim 10-043;
vgl. ook nr. 2-006.

de procedure voor het High Court in kort bestek
65. De inleiding van de procedure is een meerzijdige handeling van
de eiser en de gedaagde. Het procesinleidend stuk van de eiser heet de
'writ'. De inhoud van de writ strekt ertoe de gedaagde voor de keuze te
stellen om ofwel- onmiddellijk - het verschuldigde te voldoen, ofwel
om de vordering in rechte aan te vechten.

Zie voor een kort overzicht van de Queen's Bench Division-procedure CASSON,
Odgers on High Court pleading and practice, p. 12 e.v.

De writ behelst in globale bewoordingen een weergave van de vordering
en de feiten en omstandigheden die daaraan ten grondslag worden gelegd. Het
is de bedoeling dat de verweerder meruit kan afleiden wat hem wordt verweten,
zodat hij zijn keuze tussen nakomen of proceder en kan maken; zie RSC, Order
6, rule 2(a). Algemeenheden als: 'eiser vordert schadevergoeding op grond
van wanprestatie' of: 'eiser vordert schadevergoeding wegens belediging'
voldoen derhalve niet, omdat onduidelijk is om welke overeenkomst of welke
(beledigende) mededelingen het de eiser gaat. WeI goed is het volgende: 'The
Plaintiffs claim for damages for personal injuries and consequential loss caused
by the negligence of the Defendant in the driving of her motor car, registration
number F240 SAH along Maine Road, Old Trafford, on 30th January 1990,
and for interest pursuant to section 35A of the Supreme Court Act 1981 at
such rate and for such period as the Court shall think fit'; ontleend aan O'HARE,
HILL, Civil litigation, p. 194; zie voorts CASSON, Odgers on High Court
pleading and practice, p. 64-66.

Het komt ook wei voor dat de eiser de writ direct vergezeld laat gaan van
een zogenaamde 'statement of claim'. Dit is een schriftelijk stuk dat onderdeel
uitmaakt van de pleadings en waarin de feitelijke gronden van de vordering
volledig en gespecificeerd zijn weergegeven; zie nr. 66 e.v. en voorts JACOB,
The fabric of English civil justice, p. 74 e.v.; CASSON,Odgers on High Court
pleading and practice, p. 66-67; O'HARE, HILL, Civil litigation, p. 111-112
en p. 190 e.v.; FAGE, WHITEHEAD,Practice and procedure, p. 16-23.

In verband met vereenvoudiging van de regels over de pleadings vervangt
LORDWOOLF(Access to justice, draft civil proceedings rules) de writ door
een nieuw inleidend processtuk, de zgn. claim, dat de functies van de writ en
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de statement of claim in zich verenigt; zie rule 7.1. in verbinding met rule 7.4,
waarover a.w., interim report, 153-159 en a.w., final report, p. 116-119.

De inleiding van de procedure wordt gecompleteerd door de 'acknowledgment of
service'. Daarin geeft de gedaagde aan dat hij zich tegen de vordering wenst te
verweren (,notice of intention to defend').

De acknowledgment of service is in feite een bevestiging van de 'uitnodiging'
die de eiser heeft verzonden. Ais de verweerder verzuimt om, op tijd,
acknowledgment te geven of daarin geen notice of intention to defend opneemt
kan de eiser op die grond een veroordelend vonnis vorderen (judgment in
default, zie hierboven), waarmee de aansprakelijkheid van de gedaagde
vaststaat; zie JACOB, The fabric of English civil justice, p. 74-79; O'HARE,
HILL, Civil litigation, p. III en p. 200 e.v.; FAGE,WHITEHEAD,Practice and
procedure, p. 24-28.

Als formeel is komen vast te staan dat beide partijen voomemens zijn
hun geschil ter beslechting aan de rechter voor te leggen, moet allereerst
worden vastgesteld wat partijen verdeeld houdt en waarover de rechter
zich zal moeten uitlaten. De processtukken waarin dit gebeurt heten de
'pleadings' .

De feitelijke werking van de pleadings komt erop neer dat iedere partij in een
schriftelijk processtuk, een zogenaarnde pleading, de feiten noemt waarop
zij zich beroept. Doordat partijen daarbij over en weer aangeven welke feiten
zij betwisten en erkennen, bepalen zij als het ware in onderling overleg - in
beginsel zonder rechterlijke tussenkomst - wat de feitelijke grondslag van het
geding is. We zien hier duidelijk een uitwerking van het adversary system.
Aldus wordt beoogd dat voor beide partijen duidelijkheid ontstaat omtrent
de wederzijdse standpunten en wat zij in het verdere verloop van de procedure
van elkaar kunnen verwachten. Dit is, zoals we nog zullen zien (in § 2 en 3),
met name van belang bij de reikwijdte van de discovery-procedure.

Nadat de inzet en omvang van het geschil is bepaald zijn partijen,
behoudens enkele uitzonderingen, verplicht om al het bewijsmateriaal
dat zich onder hun macht bevindt ter beschikking van de wederpartij te
stellen. Dit proces staat bekend onder de naam 'discovery'; zie uitgebreid
§ 3.

Vervolgens moeten de zogenaamde 'directions for trial' ervoor zorgen
dat de (laatste) handelingen die nog nodig zijn om de voorbereiding van
de zaak af te ronden, worden verricht.

Een stelsel waarin de rechter zich tijdens de pre-trial fase op de achtergrond
houdt en partijen bij uitstek dominus litus zijn door in beginsel zelfstandig
en eigenmachtig richting en uitvoering te geven aan dit deel van de procedure,
kan niet zonder een machtsmiddel dat het mogelijk maakt dat partijen door
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tussenkomst van de rechter ook daadwerkelijk aan hun processuele rechten
en plichten worden gehouden. De zogenaamde 'directions for trial' moeten
dit hiaat opvullen. Directions for trial zijn in feite concrete aanwijzingen tot
het treffen van de nog benodigde - in onze terminologie - provisionele,
preparatoire of interlocutoire maatregelen. Voor zaken betreffende letselschade
liggen die aanwijzingen vast (,automatic directions'; zie RSC, Order 25, rule
8). Aanvullende directions moeten, zoals voor 'gewone' zaken in het algemeen
geldt, apart worden verzocht ('summons for directions').

De varieteit van de directions is enorm. Te denken valt aan kwesties
betreffende de persoon of de hoedanigheid van partijen, de (absolute)
bevoegdheid van de rechter, de aanvang van de procedure, zaken aangaande
de pleadings en discovery, het verkleinen van het geschil door erkenning van
bepaalde feiten (,admissions'), de soort, toelaatbaarheid en eventuele
uitwisseling voor de aanvang van het trial van bewijsmiddelen en de inrichting,
tijd en plaats van het trial; zie voor een uitgebreide opsomming CASSON,
Odgers on High Court pleading and practice, p. 309-321; O'HARE, HILL,Civil
litigation p. 447 e.v. en FAGE,WHITEHEAD,Practice and procedure, p. 51-63.

Oprnerking verdient nog dat in het kader van de directions belangrijke
beslissingen kunnen worden genomen die van enorm belang voor de rechtsont-
wikkeling kunnen zijn. Een fraai voorbeeld hiervan zien we in Donoghue v
Stevenson [1932] AC 562 ('de slak in het flesje ginger-beer'), waarin de
productaansprakelijkheid is erkend, naar aanleiding van een verzoek tot
terzijdestelling van een pleading omdat het geen 'reasonable cause of action'
zou bevatten; zie ook nr. 70.

Wanneer aldus het geschil nauwkeurig is omschreven, partijen stelling
hebben gekozen, het reeds voorhanden zijnde bewijsmateriaal is uitgewis-
seld, eventuele aanvullende of andere maatregelen zijn getroffen om de
zaak 'panklaar' te maken en partijen intussen niet tot een vergelijk zijn
gekomen, beleeft de procedure ten slotte haar hoogtepunt in de behande-
ling van de zaak voor en door de rechter tijdens het trial.

Het trial is een aaneengesloten, geconcentreerde mondelinge behandeling van
de zaak waarin partijen ten overstaan van de rechter hun stellingen poneren,
het benodigde bewijs leveren en de rechtsgevolgen die aan de feiten zouden
moeten worden verbonden uiteenzetten. In illustratieve bewoordingen en met
veel gevoel voor de typische sfeer die kenmerkend is voor het trial heeft JACOB
deze beslissende fase van de procedure als voIgt omschreven (The fabric of
English civil justice, p. 149-150):

"It is the day on which the parties are called to account before the judgment
seat; it is the day when they can each have their say and be seen and heard
and judged. The process of trial, not only overshadows all the pre-trial
procedures, but it also provides the popular, cultural, abiding image which
the common people of England have of the majesty of the law administering
justice. ( ...) The model of the High Court trial, with the judge wigged and
robed presiding on a dais and counsel wigged and gowned before him
representing the adversaries, in which the proceeedings are conducted in
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an orderly, respectful and authoritative manner, whether with or without
witnesses, creates an indelible impression on the minds of the parties, the
press and the public."
In vergelijking met het pre-trial is er voor de rechter tijdens het trial wat

meer ruimte om zich actief op te stellen:
"The judge's part inall this is to hearken to the evidence, only himself asking
questions of witnesses when it is necessary to clear up any point that has
been overlooked or left obscure; to see that the advocates behave seemly
and keep up to the rules laid down by law; to exclude irrelevancies and
discourage repetition, to make sure by wise intervention that he follows
the points that the advocates are making and can assess their worth; and
at the end to make up his mind where the truth lies",

aldus LORDDENNINGMR in Jones v National Coal Board [1957] 2 Q.B. 55
(CA), p. 64. De reehter blijft in zijn gedrag echter gebonden aan de uitgangs-
punten van het adversary system (t.a.p.):

"If he goes beyond this, he drops the mantle of a judge and assumes the
robe of an advocate: and the change does not become him well".

In The due process of law (1980) houdt LORDDENNINGnaar aanleiding van
deze zaak zijn lezers voor wat de gevolgen waren voor de rechter die zich te
veel met de gang zaken tijdens het trial bemoeide (a.w., p. 58-62):

"(...) at that time Lord Kilmuir was Lord Chancellor. ( ...) He sent for the
judge. It was arranged that he should continue to sit for a little while and
then resign. That he did at the end of the summer term. It was a poignant
case; for he was able and intelligent - but he asked too many questions."

ZANDER(Cases and materials, p. 318) wijst er overigens op dat de rechter ten
aanzien van pure juridische kwesties (,questions oflaw') juist wel veelvuldig
in debat met advocaten van partijen treedt; vgl. ook JACOB, The fabric of
English civil justice, p. 12; ANDREWS,The principles of civil procedure, nr.
3-018.

De verhouding tussen rechter en partijen brengt mee dat het in de eerste
plaats partijen zin die het woord voeren en die ieder en om de beurt hun
stellingen ontvouwen en het bewijs daarvan aandragen. In regel krijgt als eerste
de eiser het woord (tenzij de bewijslast van alle punten van het geschil op de
verweerder ligt, in dat geval vangt de verweerder aan).In zijn 'opening speech'
zet de advocaat van de eiser de relevante feiten en omstandigheden en de
bijbehorende juridische aspecten uiteen, alsmede de punten waarover zijn partij
met de wederpartij van mening verschilt. Vervolgens is het aan de eiser om
zijn stellingen te bewijzen. Als getuigen worden gehoord, verloopt het verhoor
als volgt. De advocaat van de eiser roept zijn getuige(n) op en hoort hem of
haar ('examination-in-chief). Daarna heeft de advocaat van de verweerder
de gelegenheid de opgeroepen getuige te horen (,cross-examination'). Zijn
voornaamste doel daarbij is afbreuk te doen aan de eerder afgelegde verklaring,
bijvoorbeeld door de geloofwaardigheid van de getuigen of de relevantie van
de verklaring in twijfel te trekken. Hierop kan de eiser weer relativering
aanbrengen in de 're-examination'. Nadat de eiser zijn zaak voorlopig heeft
afgerond is de verweerder aan de beurt om zijn zaak te bepleiten. In de praktijk
wordt de opening speech overgeslagen - het dispuut is inmiddels wei
duidelijk - en gaat de verweerder direct over naar het leveren van het bewijs
van zijn stellingen. Ingeval van getuigenbewijs geschiedt het verhoor op



de pleadings 97

bovenbeschreven wijze, zij het dat nu de verweerder begint. Tenslotte geven
beide partijen hun 'final speech', waarin partijen tot hun conclusies komen.
De partij die het eerste woord had, geeft het laatst haar final speech. Oor-
spronkelijk deed de rechter na afloop van de behandeling direct mondeling
en gemotiveerd uitspraak. Thans is het evenwel gewoonte dat de rechter de
zaak voor beraad aanhoudt en op een later tijdstip schriftelijk uitspraak doet.

Zie voor de aard en het verloop van trial JACOB,The fabric of English civil
justice, p. 148 e.v.; CASSON,Odgers on High Court pleading and practice,
p. 340-343; vgl. ook p. 346-349; O'HARE,HILL, Civil litigation, p. 496-510.

2 De pleadings

inleiding: omschrijving en strekking
66. Pleadings zijn sehriftelijke verklaringen waarin partijen na elkaar
en met inaehtneming van bepaaJde vonnen de feiten en omstandigheden
en hun daarop gebaseerde stellingen uiteenzetten, zonder dat een
juridisehe grondslag wordt gegeven voor het gevorderde; dit laatste
gebeurt tijdens het trial. De strekking van de pleadings is het zowel ten
behoeve van partijen zelf als van de reehter nauwkeurig afbakenen en
weergeven van het feitelijke gesehil. Op grand van het adversary system
is dit proees aan partijen overgelaten en heeft de reehter er nauwelijks
direete invloed op.

De strekking van de pleadings is het nauwkeurig omschrijven en afbakenen
van het feitelijke geschil, zodat voor de rechter en partijen scherp vaststaat
waar het in de procedure om gaat. In en door de pleadings worden in wezen
de bakens voor de nog te volgen onderdelen van de procedure - in het bijzonder
discovery - uitgezet. Dit maakt de pleadings van cruciale betekenis:

"(...) the attention of the parties as well as the court is necessarily focused
on and riveted to the pleadings as being the nucleus around which the whole
case revolves throughout all its stages";

JACOB,The present importance of pleadings, in: The reform of civil procedural
law, p. 243-257; vgl. ook CASSON,Odgers on High Court pleading and practice,
p.I23-125.

Het adversary system impliceert dat partijen - en niet de rechter - bepalen
wat de inzet van hun geschil is. Daaruit voigt dat het formuleren van de
vordering, onderscheidenlijk het verweer en het bijeenbrengen van de daarvoor
benodigde feiten en omstandigheden een taak is van partijen en niet van de
rechter. JACOB(a.w., p. 246) heeft dit - gemspireerd door LORDRADCLIFF
in de leading case in deze, Esso Petroleum v Southporth Corporation [1956]
AC 218, p. 241 - als voigt fraai verwoord:

"In the adversary system oflitigation, therefore, it is the parties themselves
who set the agenda for the trial by their pleadings";

vgl. ook JACOB,GOLDREIN,Pleadings pinciples and practice, p. 8-10.
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De in de pleadings vonngegeven mededelingsplicht van partijen vloeit dus
voort uit de verhouding tussen de recbter en partijen. De omvang ervan wordt
evenwel niet alleen door het adversary system bepaald, maar ook door betgeen
partijen jegens elkaar in acht hebben te nemen. De strekking van de pleadings
is namelijk (ook) dat partijen van elkaar weten waarop zij zich moeten
voorbereiden en dat zij niet op een (on)zeker (en te laat) moment worden
overvallen met nieuwe feiten of stellingen. Daarmee vormen de pleadings niet
aileen een invulling van de 'fair trial' gedachte (vgl. JACOB, The present
importance of pleadings, p. 245-246; JACOB,GoLDREIN, Pleadings principles
and practice, 12, maar tevens van de processuele (rechts)verhouding waarin
partijen jegens elkaar staan.

Gecombineerd impliceren deze twee uitgangspunten een behoorlijke mate
van nauwkeurigheid en volledigheid van de pleadings. Om deze reden
staat het Engelse stelsel van pleadings bekend als 'fact-pleading'. De
veel mildere tegenhanger daarvan komt in de Verenigde Staten voor en
wordt 'notice-pleading' genoemd. Beide hebben belangrijke voor- en
nadelen.

JACOB(The fabric of civil justice, p. 91-92) heeft ervoor gewaarschuwd dat
ondanks het feit dat de regeling van de pleadings in het verleden ingrijpende
algehele wijzigingen en verbeteringen heeft doorgemaakt (zie nr. 67), bet als
stelsel nog steeds niet zonder nadelen is. Het al in de voorfase van de procedure
gedetailleerd en nauwgezet specificeren van de stellingen en het definieren
van de geschilpunten veronderstelt namelijk dat partijen voldoende wetenschap
hebben omtrent de feiten en gebeurtenissen die tot het geding aanleiding hebben
gegeven. JACOBwijst erop dat in de praktijkniet zelden het tegendeel het geval
is. Het gevolg daarvan is dat een in werkelijkheid niet onjuiste en relevante
stelling bij gebrek aan een deugdelijke feitelijke grondslag, voor partijen niet
bruikbaar is. Dit betekent dat het stelsel van fact-pleading noopt tot het werken
met een - uitgedrukt in termen die in Nederland in dit kader gebruikelijk
zijn - formele in plaats van een materiele waarheid, hetgeen nadelige
consequenties heeft voor de toegang tot en de kwaliteit van de rechtspleging.

Aan dit bezwaar kan volgens JACOBtegemoet worden gekomen binnen
de kaders van het veel minder strikte zogenaamde 'notice-pleading', dat in
de Verenigde Staten wordt gehanteerd. 'Notice-pleading' eist van partijen niet
meer dan dat globaal wordt aangeven hoe de vordering of het verweer luidt
('notice'); een uitgebreid relaas van de feiten die aan de stellingen ten grondslag
liggen, kan daarbij achterwege blijven. De feiten worden later in de procedure,
met name met behulp van discovery, uitgespit en opgehelderd. Daarmee is
meteen een belangrijk nadeel van notice-pleading aangeven, namelijk dat het
alle kansen geeft om de zaak in een oeverloze, dus langdurige en kostbare fact-
findingsoperatie te laten uitrnonden; zie JACOB,GoLDREIN, Pleadings principles
and practice, 53-54 en p. 339-357; ARMSTRONG,Discovery abuse and judicial
management, NLJ 1992, p. 927-928; zie ook nr. 74 en 116.
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regels met betrekking tot de inhoud van de pleadings
67. De algemene regel is dat een pleading in zo kort en bondig mogelijke
bewoordingen niets anders dan alle relevante feiten (de zogenaamde
'material facts') dient te bevatten.

In de geschiedenis van het Engels burgerlijk procesrecht zijn wisselende
ervaringen opgedaan met - verschillende uitgangspunten van - de pleadings.
De Common Law legde een nietsontziende nadruk op het afscheiden van een
enkel punt van geschil, dat ofwel betrekking had op de feiten, ofwel op het
recht. Hierdoor werd weliswaar bijzonder vee I duidelijkheid over aard en
omvang van het geschil verkregen, maar bleven vanwege de haast blinde drift
tot het afbakenen van het geschil relevante feiten niet zelden aan het oog van
de rechter en partijen onttrokken; zie, zeer uitvoerig HOLDSWORTH,A History
of English law, volume ill, p. 628 e.v. en volume IX, p. 285 e.v.; vgl. voorts
CASSON,Odgers on High Court pleading and practice, p. 125-127; JACOB,
The fabric of English civil justice, p. 87 e.v.; WALKER& WALKER,The English
legaI system, 6e druk, p. 29-30 en, voor meer historische achtergrond, p. 20-31.

In Equity was de perceptie van de pleadings een geheel andere. Daar ging
het er voomamelijk om aile voor de zaak relevante feiten en omstandigheden
te achterhalen, ingegeven door de grote drang van de Lords Chancelor om
tot een voor aile partijen rechtvaardige en billijke uitkomst te komen. Het
gevolg was dat de pleadings bijzonder uitvoerig en uitgesponnen waren,
waardoor de kwesties waarover uiteindelijk uitspraak moest worden gedaan
zeer complex werden, met aile gevolgen voor de duur en kosten van de
procedure van dien; zie, uitvoerig, HOLDSWORTH,volume IX, p. 336, 338,
347-348 en 393; zie ook JACOB,The fabric of English civil justice, p. 88-89.

Naar aanleiding van de processuele fusie van de Common Lawen Equity
(die in de Judicature Acts 1873-1875 volledig haar beslag heeft gekregen) is
een geheel nieuwe regeling van de pleadings opgesteld. Getracht is het goede
van de beide oude stelsels te behouden. We vinden het streven naar
de - oorspronkelijk - beknopte en heldere fixatie van het geschil van de
Common Law terug, vermengd met het streven naar volledigheid ten aanzien
van de feiten zoaIs dat in Equity is ontwikkeld; zie HOLDSWORTH,volume
IX, p. 407 en vgl. JACOB,GOLDREIN,Pleadings principles and practice, p. 23-
26.

De modeme regeling is neergelegd in RSC Order 18 en is tamelijk technisch
en complex van aard. Een gedetailleerde en uitvoerige toelichting is te vinden
in het gezaghebbende White Book. Thans geldt als algemene norm dat

n( ... ) every pleading must contain, and contain only, a statement in a
summary form of the material facts on which the party pleading relies for
his claim or defence, as the case may be, but not the evidence by which
those facts are to be proved, and the statement must be as brief as the nature
of the case admits" (RSC, Order 18, rule 7(1».

Deze norm komt erop neer dat enerzijds voldoende moet worden gesubstan-
tieerd. Niet kan worden volstaan met de enkele stelling dat een bepaald
rechtsgevolg is ingetreden, zonder de feiten die daartoe aanleiding zouden
geven gespecificeerd te vermelden. Anderzijds dienen ter voorkoming van
aI te grote uitvoerigheid aIleen die feiten te worden gesteld die essentieel zijn
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en waarop de vordering ofhet verweer direct steunt (de zogenaamde 'material
facts'). Het wordt als niet zinvol beschouwd om feiten die niet kunnen worden
bewezen (toch) in de pleadings op te nemen. Aanverwante feiten en bewijs,
hoe interessant ook, behoren achterwege te blijven. Hetzelfde geldt voor - min
ofmeer diepgravende - juridische betogen (afgezien van het opwerpen van
een rechtsvraag). Vroeger ging het op deze laatste twee punten in Equity en
in de Common Law immers mis, omdat zij de feiteiijke geschilpunten
verhulden. Ten slotte geldt dat partijen aIle relevante feiten in beginsel direct
in de pleadings moeten stell en. De wederpartij moet irnmers kunnen weten
waar zij aan toe is en daarmee verdraagt zich niet dat een partij later wordt
verrast met achtergehouden feiten; zie voor een gedetailleerd commentaar
White Book 18/7/1-18/7/6;zievoorts, uitvoerigenmetvoorbeelden, 131-149,
ook de voorbeelden op p. 451 e.v.; O'HARE,HiLL, Civil litigation, p. 144-151;
JACOB,GOLDREIN,Pleadings principles and practice, p. 45-53.

In aansluiting op de algemene vereisten van duidelijkheid, volledigheid
en bondigheid is uitdrukkelijk bepaald dat de pleadings de benodigde
bijzonderheden moeten vermelden. De redenen hiervoor zijn gelegen
in de wens om partijen jegens elkaar te vrijwaren van onverhoedse
aanvallen en voorts in overwegingen van doelmatigheid en procesecono-
IDle.

In veel gevallen volstaat een blote ontkenning van de stelling van de wederpartij
niet, maar moet worden aangegeven wat er dan wei is gebeurd, of wat wel
juist is. Dubbelzinnigheid dient te worden voorkomen. Als is gesteld dat de
verweerder een bepaald geldbedrag heeft ontvangen, is de enkele ontkenning
van die stelling onvoldoende. Denkbaar is immers dat slechts een gedeelte
van het geld de verweerder heeft bereikt; oak is mogelijk dat de feiten waarop
de ontvangst is gegrond, worden betwist. Het verweer dient aldus te zijn
gespecificeerd. Aileen dan kunnen immers de tegenstellingen nauwkeurig aan
het licht komen. Als een overeenkomst bijvoorbeeld in strijd is met een
wettelijk voorschrift of een vordering inmiddels is verjaard, zal dat ook met
zoveel woorden in de pleadings gesteld moeten worden en is de enkele
betwisting van het bestaan van de verbintenis ontoereikend. Zie RSC, Order
18, Rule 8(1) waarin, in verband met 'practice and justice and convenience'
is bepaald dat:

"A party must in any pleading subsequent to a statement of claim
specifically plead any matter, for example, performance, release, any
relevant statute of limitation, fraud or any fact showing illegality
(a) which he alleges makes any claim or defence of the opposite party
not maintainable; or
(b) which. if not specifically pleaded, might take the opposite party by
surprise; or
(c) which raises issues of fact not arising out of the preceeding pleadings.

Zie voor een gedetailleerde uitwerking voor verschillende soorten vorderingen
White Book 18/8/1 - 18/8/21; CASSON,Odgers on High Court pleading and
practice, p. 489 e.v.
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Niet alleen aan de weergave van de omvang van de te stellen feiten, maar
ook aan de diepgang waarmee dat gebeurd worden eisen gesteld. RSC, Order
18, rule 12(1) schrijft voor dat 'every pleading must contain the necessary
particulars of any claim, defence or other matter pleaded'. Met name
de - constituerende - bijzonderheden en details waaruit een onrechtmatige
gedraging zou hebben bestaan, of feiten met betrekking tot schuld en opzet
en de hoogte van de schade moeten uitdrukkelijk worden gesteld. Voorts
moe ten de partijen bij een overeenkomst de datum van totstandkoming, of
het om een mondelinge of schrifteli jke overeenkomst gaat, de concrete inhoud
van de overeenkomst en de consideration in de pleadings stell en. In gevallen
van letselschade moet ook nog een medisch rapport worden overgelegd waaruit
het opgelopen letsel blijkt (RSC, Order 18, rule 12(1A».

De functie van de 'particulars' valt samen met die van de pleadings: het
informeren van de wederpartij over de aard van de zaak, het voorkomen dat
de wederpartij op het verkeerde been wordt gezet, het in staat stellen van de
wederpartij om in te schatten welk bewijs aangevoerd zal moeten worden,
kortom, het verder afbakenen van het geschil. Aldus vormt rule 12 een
belangrijke uitwerking van het algemene uitgangspunt dat ten grondslag ligt
aan de pleading, namelijk

"(...) that the litigation between the parties, and particularly the trial, should
be conducted fairly, openly and without surprises ( ...)" (White Book
18/1212).

Inhet recente verleden is de verscheidenheid van feiten waarvan particulars
kunnen worden verlangd sterk toegenomen, opdat de pleadings dit uitgangspunt
nog dichter benaderen; zie White Book 18/1211; zie voor de wijziging: RSC
(Amendment No.2) 1980 (S.1. 1980 No. 1010) en RSC (Amendment No.4)
1989 (S.1. 1989 No. 2427).

Zie voor meer White Book 18/12/3 e.v; CASSON,Odgers on High Court
pleading and practice, hoofdstuk 8 en 9; JACOB, GOLDREIN, Pleadings
principles and practice, p. 166-168.

de vormgeving van de pleadings
68. Het aantal pleadings is inbeginsel beperkt tot twee of drie. De eiser
is als eerste aan het woord in de 'statement of claim' waarop de verweer-
der volgt met een 'defence'. AIleen als daarin nieuwe kwesties worden
aangeroerd komt de eiser nogmaals aan de beurt in de 'reply'. Dit gehee1
kan worden uitgebreid en aangevuld naar aanleiding van een tegenvorde-
ring van de gedaagde.

De eerste pleading is de zogenaamde 'statement of claim' waarin de eiser de
feiten en omstandigheden stelt die naar zijn mening tot het ingeroepen
rechtsgevolg hebben geleid en die ten grondslag liggen aan de vordering. Naast
de hierboven behandelde inhoudelijke vereisten moet de eiser erop letten dat
het verband met het procesinleidende stuk, de general indorsement, niet wordt
verbroken; vgl. RSC, Order 18, rule 15 en WALKER,WARD,The English legal
system, p. 336, waar er nog op wordt gewezen dat de eiser deze grens kan
oprekken door de writ te wijzigen; zie voorts O'HARE, HlLL, Civil litigation,
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p. 177 en, in het algemeen over het opstellen van de statement of claim, p.
151-153.

Op de statement of claim voigt de defence. Naar algemeen en goed gebruik
behandelt de verweerder daarin een voor een de stelJingen van de eiser. In
bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als de verweerder zich beroept op complica-
ties of als hij stelt dat eiser de zaak ten onrechte en onnodig ingewikkeld heeft
weergegeven, kan de verweerder van deze routine afwijken en een geheel eigen
en afwijkende lezing van de onderwerpelijke gebeurtenissen geven; zie
O'HARE, HILL, Civil litigation, p. 153-154. Elke stelling van de eiser die door
de verweerder niet uitdrukkelijk wordt betwist staat daarmee vast. Een in
algemene bewoordingen geformuleerde ontkenning van de stelling van de eiser
voldoet niet (RSC, Order 18, rule 13(3»). Dit geldt niet voor gestelde schade.
Tenzij expliciet erkend, geldt die als betwist (RSC, Order 18, rule 13(4); zie
voor het opstellen van de defence O'HARE, HlLL, Civil litigation, p. 153 e.v.;
WALKER,WARD, The English legal system, p. 338-343.

Het is ook mogelijk dat de verweerder een tegenvordering instelt. Hier moet
worden onderscheiden tussen een 'set -off en een 'counterclaim'. Indien de
tegenvordering bedoeld is als een verweerrniddel wordt gesproken van een
set-off. Er moet dan een verband bestaan tussen de hoofdvordering en de
tegenvordering. Vanwege de connexiteit is het lot van de set-offverbonden
aan dat van de vordering van de eiser. Dit betekent dat met de hoofdvordering
ook de tegenvordering van het toneel verdwijnt. Een voorbeeld van een set-off
is een vordering tot deugdelijke nakoming in het geval dat de eiser betaling
van de koopsom vordert Zie voor de set-off O'HARE, HrLL, Civil litigation,
p. 158; WALKER,WARD,The English legal system, p. 341-342. Als er geen
noodzakelijke connexiteit tussen de tegenvordering en de hoofdvordering
bestaat is er sprake van een 'counterclaim'; zie hierover CASSON,Odgers on
High Court pleading and practice, p. 243-247; O'HARE,HILL,Civil litigation,
p. 159; WALKER,WARD,The English legal system, p. 342-343.

Vervolgens is de eiser weer aan het woord in de 'reply'. Dit processtuk
is bedoeld om te reageren op feiten die voor het eerst door de verweerder aan
de orde zijn gesteld en waarover de eiser (nog) niets heeft gezegd. Daarbij
gelden de door de verweerder in de defence gestelde feiten als door de eiser
betwist. Het is dus niet nodig dat de eiser zijn standpunten nog eens herhaald
of daarin persisteert (RSC, Order 18, rule 14). Om deze reden is de reply in
de praktijk vaak overbodig. Indien verweerder een counterclaim heeft ingesteld
kan de eiser de reply aangrijpen om zich daartegen te verweren als ware hij
een verweerder en op dezelfde wijze als zojuist is beschreven (defence to
counterclaim). Zie voor de reply O'HARE, HILL, Civil litigation, p. 166-167;
WALKER,WARD, The English legal system, p. 344.

In beginsel zijn de pleadings nu ten einde. Slechts met verlof van de rechter
kunnen meer pleadings worden uitgewisseld, te weten 'rejoinder' (verweerder),
'surrejoinder' (eiser), 'rebutter' (verweerder) en 'surrebutter' (eiser). De
rejoinder wordt bij wijze van uitzondering weI toegestaan, meestal als reply
op de defence to counterclaim. De betekenis van deze onderdelen van de
pleadings is een historische en in de praktijk vrijwel nihil; in O'HARE, HlLL,
Civil litigation, p. 167, wordt een modeme zaak genoemd waarin aile oude
vormen zijn gebruikt: Tito v Waddell (No.2), [1977] Ch. 106; vgl. ook
WALKER,WARD, The English legal system, p. 344.
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Zie voor voorbeelden van de verschillende pleadings O'HARE, HILL, Civil
litigation, p. 160-165 en CASSON,Odgers on High Court pleading and practice,
p.466-503.

Nadat de pleadings zijn afgesloten ('close of the pleadings', zie RSC,
Order 18, rule 20) is het geschil en de omvang ervan, behoudens wijzigin-
gen (waarover aanstonds meer), in beginsel voor de rest van de procedure
gefixeerd.

wijziging van de pleadings
69. De op het eerste gezicht tamelijk harde eisen die gelden voor de
inhoud van de pleadings worden aanmerkelijk verzacht door de vrij ruime
mogelijkheden die partijen hebben om de pleadings te wijzigen en -langs
die weg - gebreken en fouten te herstellen.

RSC, Order 20 laat partijen nogal wat ruimte om hun pleadings in de loop
van de procedure - zowel v66r als na het afsluiten van de pleadings - te
wijzigen. De achtergrond hiervan is dat partijen zoveeI mogelijk in staat moeten
worden gesteld om hun zaak te presenteren zoals hen dat het beste voorkomt.
Als daarvoor wijziging van de pleadings nodig is, bijvoorbeeld ter aanvulling,
verduidelijking of correctie van eerder ingenomen standpunten, behoren zij
daartoe - binnen zekere grenzen - gerechtigd te zijn. Beperkingen, vooral
formele, dienen dan ook zoveel mogelijk vermeden te worden, zodat
voorkomen kan worden dat, zoals vroeger in de Common Law weI het geval
was, de werkelijke kwesties niet aan de orde kunnen komen en de zaak
uiteindelijk strandt op een (vormjfout; zie BRETT MR in Clara pede v
Commercial Union Association, (1883) 32 W.R. 263 aangehaald in O'HARE,
HlLL,Civil litigation, p. 178; BOWENLJ, in Cropper v Smith, (1884) 26 ChD.
700 op p. 710-711, aangehaald door WALKER,WARD, The English legal
system, p. 345-346.

Tegen deze achtergrond is thans in RSC, Order 20, rule 8(1) bepaald dat:
"For the purpose of determining the real question in controversy between
the parties to any proceedings, or of correcting any defect or error in any
proceedings, the Court may, at any stage of the proceedings and either of
its own motion or on the application of any party to the proceedings order
any document in the proceedings to be amended on such terms as to costs
or otherwise as may be just and in such manner (if any) as it may direct".

Zo kan een ten onrechte en per ongeluk gedane erkenning van bepaalde feiten
worden ingetrokken; White Book 20/5-8/16 in fme. Door middel van wijziging
van de pleadings kan een andere partij in de procedure worden gemtroduceerd,
mits sprake is van een oprechte, niet misleidende vergissing; zie RSC, Order
20, rule 5(3) en, voor een voorbeeld, Rodriguez v Parker [1966] 2 All ER 349
(QBD). Bovendien kan aldus een gehele nieuwe grondslag ('cause of action '),
voorzover steunend op hetzelfde feitencomplex als van de oorspronkelijke
vordering, worden aangevoerd; zie RSC, Order 20, rule 5(5); Brickfield
Properties v Newton [1971] 1 WLR 862 (CA). Deze ingrijpende wijzigingen
zijn zelfs mogelijk als de toepasselijke verjaringstermijnen zijn verstreken
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(RSC, Order 20, rule 5(2», tenzij de belangen van de wederpartij daardoor
onaanvaardbaar en onherstelbaar zouden worden geschaad Tot voor kort werd
algemeen aangenomen dat dit niet het geval is als gemaakte kosten kunnen
worden vergoed; zie in deze zin O'HARE, HILL, Civil litigation, p. 178.
Daamaast kan uit Ketteman v Hansel Properties [1987] 2 WLR 312 (HL)
worden afgeleid dat het exorbitant late tijdstip van de wijziging (bijv. in het
slotpleidooi tijdens het trial) en de ingrijpendheid daarvan (beroep op
verjaring), ongeacht de mogelijkheid van geldelijke genoegdoening, zelfstan-
dige betekenis toekomen; zie in deze zin LORDGRIFFITH,p. 339-441. Deze
uitspraak staat vooralsnog eehter nog op ziehzelf; zie Easton v Ford Motor
Co. [1993] 1 WLR 1511 (CA), m.n. LORDDILLON,p. 1518 e.v. Overigens
staan verzoeken tot en bezwaren tegen wijziging van de pleadings ter
diseretionaire beoordeling van de reehter; zie Ketteman v Hansel Properties
en, voor meer, White Book 20/5-8/1 e.v.; CASSON,Odgers on High Court
pleading and practice, p. 197-202; JACOB,GOLDREIN,Pleadings principles
and practice, p. 189 e.v.; O'HARE, HILL, Civil litigation, p. 178-181.

De procedure is dat voor het sluiten van de pleadings partijen zonder en
daarna met voorafgaand verlofvan de rechter een wijziging in de pleadings
kunnen aanbrengen; zie RSC, Order 20, rule 3, respectievelijk rule 5. Als geen
verlof is vereist, kan de wederpartij bij de rechter bezwaar maken tegen de
wijziging. Het criterium dat dan wordt gehanteerd is hetzelfde als bij de verlof-
toets geldt en dat zojuist is weergegeven (RSC, Order 20, rule 4). Na de
wijziging wordt de wederpartij in de gelegenheid gesteld haar pleadings daaraan
aan te passen; RSC, Order 20, rule 3; zie ook Squire v Squire [1972] Ch. 391
(CA). Overigens kunnen pleadings ook zonder verlof, maar met (schriftelijke)
instemming van de wederpartij worden gewijzigd (RSC, Order 20, rule 12).
Hoewel de rechter uitdrukkelijk de bevoegdheid is gegeven om ambtshalve
wijzigingen in de processtukken aan te brengen, gebeurt dit in de praktijk maar
zelden. De beginselen van het adversary system impliceren dat partijen ook
hier 'autonoom' blijven; White Book 20/5-8/3.

handhaving en sancties: further and better particulars en striking out
70. Indien de pleadings (tach nag) hiaten of onduidelijkheden laten
bestaan bij de vaststelling van (de omvang van) het geschil is het niet
de rechter, maar zijn het in de eerste plaats partijen zelf die de ontbreken-
de informatie trachten te achterhalen door van elkaar zogenaamde 'further
and better particulars' te vragen.

Ondanks de (minstgenomen in theorie) strenge normen waaraan zij zijn
onderworpen bij het bepalen en vastleggen van de onderwerpen die in geding
zijn, staan partijen in de praktijk - net zoals in Nederland - bepaald niet te
trappelen van ongeduld om al vroeg in de procedure, als nog niet helemaal
is te overzien welke kant de zaak op zal gaan, het achterste van hun tong te
laten zien. In Engeland wordt dit gat evenwel niet door de rechter opgevuld,
maar juist door partijen zelf, die, door middel van een zogenaamd verzoek
tot 'further and better particulars', aehter onduidelijkheden en ontbrekende
informatie aangaan. Het doel daarvan is - wederom - om, mede uit proces-
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economisch oogpunt, een helder en vast omlijnd beeld van de zaak te
verkrijgen, ter voorkoming van een onwelgevallige verrassing later; CASSON,
Odgers on High Court pleading and practice, p. 190.

Het proces van het verkrijgen van further and better particulars verloopt
volgens JACOB(The fabric of English civil justice, p. 91) overigens met een
tactiek die weer sterk aan de situatie in Nederland doet denken:

"(...) 'the particulars game', as the Americans used to call it, is played with
great zeal and persistence, each party endeavoring to obtain as much as
possible from the opposite party while at the same time concealing as much
as possible of his own case."

De gevraagde bijzonderheden kunnen betrekking hebben op alles wat in de
pleadings had moeten staan, maar niet is vermeld; vgl. RSC, Order 18, rule
12; zie ook CASSON,Odgers on High Court pleading and practice, p. 192-196.
Onverminderd het bepaalde in rule 8 kunnen omtrent een blote ontkenning
geen nadere bijzonderheden worden gevraagd, tenzij de ontkenning betrekking
heeft op een 'negatief feit ('negative pregnant'; CASSON,Odgers on High
Court pleading and practice, p. 194-195; O'HARE, HILL, Civil litigation, p.
182-185.

Naar goed gebruik worden de verlangde bijzonderheden eerst op forme Ie
wijze in een brief verzocht. Als dit zonder - bevredigend - resultaat blijft kan
de meest gerede partij de rechter verzoeken om de wederpartij een bevel tot
het verstrekken van nadere bijzonderheden geven. Desnoods wordt dit bevel
herhaald met uitdrukkelijke vermelding van de dreigende sancties: boete of
'striking out'; waarover aanstonds meer; zie O'HARE, HILL, Civil litigation,
p. 182-185; JACOB,GOLDREIN,Pleadings principles and practice, p. 165-186.

De ultieme sanctie op het niet naar behoren meewerken aan het vastleggen
van de grenzen van het geschil is dat de tekortschietende pleading als
processtuk wordt geschrapt ('striking out'). Als het gebrek niet door
middel van wijziging van de pleading kan worden geheeld, heeft dit tot
gevolg dat de daarin betwiste stellingen van de wederpartij in rechte
vaststaan en dat vonnis wordt gewezen ten gunste van de wederpartij.

Krachtens RSC, Order 18, rule 19(1) kan een partij de rechter verzoeken een
pleading te schrappen ('to be struck out') op de grond dat:

"(a) it discloses not a reasonable cause of action or defence, as the case may
be; or
(b) it is scandalous, frivolous or vexatious; or
(c) it may prejudice, embarrass or delay the fair trial of the action; or
(d) it is otherwise an abuse of the process of the court."

De eerste grond houdt indat het materiele recht niet voorziet in rechtsgevolgen
die aan de gestelde feiten zijn verbonden en de stellingen dus onmogelijk tot
succes kunnen leiden, bijv. naar Nederlands recht een vordering die gebaseerd
is op niet toepasselijk buitenlands recht; zie voor een (Engels) voorbeeld Law
Debenture Trust v Ural Caspian Oil [1993] 2 All ER 355, waarover mijn
bijdrage aan de bundel Het actueJe recht, Waar is hier de nooduitgang? p. 167-
170. De tweede en derde hebben betrekking op de feitelijke gronds\ag,
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motivering, begrijpelijkheid en duidelijkheid van de pleading. De vierde grond
fungeert als een vangnet; voor een uitgebreide toelichting met veel rechtspraak
verwijs ik naar het White Book 18/19/7 - 18/19/17; zie voorts CASSON,Odgers
on High Court pleading and practice, p. 184-189; O'HARE, HILL, Civil
litigation, p. 185-187; SCOTT,Abuse ofproces, (1995) 14 CJQ, p. 149-152.

Ter voorkoming van onnodige (proces )kosten dient een verzoek tot striking
out van een pleading in beginsel zo vroeg mogelijk te worden geuit; Halliday
v Shoesmith [1993] 1 WLR 1 (CA).

Tenzij de zaak niet te redden is door rniddel van wijziging van de gebrekkige
pleading, verdwijnen met de striking out daarvan de in de pleading vervatte
stelJingen van het toneel. Bij gebrek aan tegenspraak komen daarmee de
stellingen van de wederpartij in rechte vast te staan. Aldus is het einde van
de procedure gegeven: ofwel niet-ontvankelijkheid van de eiser ('dismissal'),
ofwel toewijzing van de vordering.

De gevolgen van striking out zijn dus tamelijk radieaal. Om deze reden
wordt er omzichtig en terughoudend mee omgesprongen. Alleen als het 'plain
and obvious' is dat zich een grond voor striking out voordoet en de vordering
of het verweer 'obviously unsustainable' is, behoort rule 19 te worden
toegepast:

"It is well settled that a statement of claim should not be struck out and
the plaintiff driven from the judgment seat unless the case is unarguable".

aldus SALMONLJ in Nagle v Feilden [1966] 1 All E.R 689, p. 697; vgl. voorts
in dezelfde zaak DANCKWERTSLJ, p. 695, LORDPEARSONen WrLLMERin
Drummond-Jackson v B.MA. [1970] 1 All ER 1094, p. 1101, respectievelijk
p. 1105 en het White Book 18/19/3 en de daar genoemde jurisprudentie. De
reehter zal er gewoonlijk dan ook de voorkeur aan geven om het defect door
rniddel van verlof tot wijziging van de pleading te laten herstellen (White Book
18/19/5). Aan de andere kant moet ervoor worden gewaakt

"(...) that defendants shall not be troubled by claims against them which
are bound to fail, having regard to the uncontested facts" (LAWSONLJ in
RichesvD.P.P. [1973] 1 WLR 1019(CA),p. 1027)

endat
"(...) parties being harassed and put to expense by frivolous, vexatious or
hopeless litigation" (White Book 18/19/4).
Ofschoon het gebrek tot op zekere hoogte voor de hand moet liggen ('plain

and obvious' moet zijn), is er niettemin ruimte voor een principieel debat over
de juridisehe grondslag van een aangevallen stelling. Belangrijke ontwikkeling-
en in het materiele recht zijn tot stand gekomen naar aanleiding van een striking
out-procedure; zie bijv. het beroemde Donoghue v Stevenson [1932] AC 562
over productaansprakelijkbeid naar aanleiding van de slak in het flesje Ginger
bier, vgl. voorts JACOB,The fabric of Enlish civil justice, p. 126; zie ook,
gereserveerd, LORDPEARSONin Drummond-Jackson, p. 1101.

Ook als een pleading niet, of niet op tijd wordt genomen kan de daardoor
benadeelde partij de procedure op die grond doen eindigen.

Op grond van de voorgeschreven termijnen hebben partijen steeds twee weken
voor het nemen van hun pleading. Bij onderlinge overeenstemming van partijen
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of bij uitspraak van de rechter kan evenwel van deze tennijnen wordt
afgeweken. In de praktijk gebeurt dit veelvuldig; zie JACOB, The fabric of
English civil justice, p. 71-72. Als de geldende tennijnen evenwel niet in acht
worden genomen, kunnen partijen, zoals dat ook voor de inhoud van de
pleadings geldt, elkaar daarop aanspreken. Indien de verweerder niet binnen
de geldende of afgesproken tennijn een defence uitbrengt kan de eiser op die
grond zogenaarnde 'judgment in default' uitlokken, waannee de aansprakelijk-
heid van de verweerder vaststaat en de zaak eindigt, tenzij nog verder moet
worden geprocedeerd over de hoogte van het te betalen bedrag (RSC, Order
19, rules 2-7). Omgekeerd vonnt het niet tijdig uitbrengen van de statement
of claim voldoende reden voor de verweerder om de eiser niet-ontvankelijk
('dismissal ofthe action for want of prosecution') te doen verklaren, waardoor
de zaak eveneens eindigt; RSC, Order 19, rule 1; zie ook O'HARE, HILL,Civil
litigation, p. 356-359.

ten slotte: de doelmatigheid van de pleadings; exchange of witness
statements en pre-trial hearing
71. Ondanks de in extenso opgestelde regeling van de pleadings, waarin
nauwkeurig is voorgeschreven wat partijen moeten mededelen en wat
ze van elkaar kunnen verwachten als ze dat niet doen, kan men zich
afvragen hoe doelmatig en effectief de pleadings in de praktijk zijn.

ZANDER(Cases and materials, p. 80-81) constateert dat de pleadings in de
praktijk regelmatig hun doel missen en (te) veel tijd in beslag nemen. Hij
herinnert aan een bijtende en nog steeds actuele opmerking van de WINN
COMMITTEE(Report of the Committee on Personallnjuries Litigation, 1969,
Cmmd. 369, § 237) over het functioneren van de pleadings:

"A perusal of the RSC Order 18 from end to end, with all notes and
quotations, consitutes a fascinating experience, for a practitioner, in the
nature of a trip through territory unknown to him and in a climate which
he has not experienced in his daily life. No set of rules could have been
more carefully devised, no judicial comment could be more cogently
expressed; practice all too regrettably often reveals little relationship to
the Rules; the judical comments pass unregarded."

De WINNCOMMITTEEconstateerde dat de regels nog te veel ruirnte lieten voor
(te) vage omschrijvingen van wat de wederpartij wordt aangerekend, niet veel
meer inhoudende dan de opmerking dat schade was ontstaan die 'veroorzaakt'
was door de verweerder, zonder te vermelden wat de precieze toedracht van
het gebeurde was. In het bijzonder met de in algemene ontkenningen
achterblijvende defence (omschreven als 'a blot on our procedure', a.W., § 266)
was het treurig gesteld. Volgens ZANDER(t.a.p.) is de situatie, de voorstellen
van de WINN COMMITTEEten spijt, weinig veranderd.

LORDWOOLFkomt eveneens tot de constatering dat de pleadings te weinig
infonnatie verschaffen. Naast voorstellen die verband houden met de rol van
de rechter (waarover hierna meer), wil hij de huidige regels sterk vereenvoudi-
gen en ontdoen van historisch gegroeide beperkingen. Een opmerkelijk voorstel
is de plicht om de documenten waarop de desbetreffende partij haar stellingen
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grond in de pleadings te noemen. Desgewenst kunnen die bescheiden aan de
pleading worden gevoegd; zie LORDWOOLF, Access to justice, draft civil
proceedings rules, rule 7.4(3), 7.9, 9.5(5) en rule 9.9(2). Tactische processuele
manoeuvres die door het zijns inziens thans nog (te) complexe regels mogelijk
maken, meent LORDWOOLFzo tegen te gaan. Om de omslag op dit punt te
benadrukken stelt LORDWOOLF een terminologisch verandering voor; hij
spreekt met meer van pleadings maar van 'statements of case'; zie LORD
WOOLF,Access to justice, interim report, p. 3 en p. 153-163 final report, p.
118-120.

In verband met het (te) lage informatieve gehalte van de pleadings en
in een streven naar meer openheid in de procedure is voorafgaande aan
het trial de 'exchange of witness statements' geintroduceerd. Deze
wijziging heeft echter niet het gewenste effect gesorteerd.

Krachtens RSC, Order 38, rule 2A(2) kan de rechter, indien hem dat geraden
voorkomt 'for the purpose of disposing fairly and expeditiously of the cause
or matter and saving costs' een partij bevel en een op schrift gestelde verklaring
van een getuige omtrent enig punt van geschil te produceren. De sanctie is
dat de partij met zal worden toegelaten tot het leveren van bewijs met
betrekking tot de in het bevel genoemde 'issues'; zie rule 2A(7). Na het
overleggen van de 'getuigenverklaring' staat het de desbetreffende partij vrij
om de getuige al of met op te roepen voor het trial. Gebeurt dat met, dan kan
de wederpartij de verklaring niet als bewijs voor haar stellingen gebruiken;
rule 2A(4»; zie ook SCHWEHR,Exchange of witnesses' statements before trial,
Litigation [1990] 9, p. 223-228; MATIHEWS, MALEK, Discovery, nr.
14.16-14.17; STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence, p. 315-321.

De achtergrond van (de in 1988 sterk verruimde) Order 38 is de behoefte
aan meer openheid in de procedure; MATIHEWS,MALEK,Discovery, nr. 14.13.
De algemene mogelijkheid van een 'mandatory exchange of witness'
statements' is in 1988 voorgesteld door de Review Body on Civil Justice (nr.
236) op de grond dat zu1ks

"(...) is likely to encourage more informative pleading, and an increase in
the use of interrogatories and of notice to admit facts" (Cm. 394, § 236).

Direct daarna zijn de voorstellen overgenomen in de RSC (RSC (Amendment)
1988 (S.l. 1988 No. 1340), i.w.tr. 1 oktober 1988). In het White Book van
1988 werd hier het volgende over opgemerkt:

"It removes some of the defective factors and the more confrontational
aspects of the adversary system of civil procedure. Above all it greatly
improves the pre-trial process by providing the machinery for enabling all
the parties to know before the trial precisely what facts are intended to be
proved at the trial, and by whom, and thereby it reduces delay, costs and
the opportunity for procedural technialities and obstruction towards the
trial" (White Book, 1988, 38/2N2).

JOLOWlCZ(Exchange of witnesses' statements - Privilege and the adversary
system, CLJ [1989] 41, p. 42-43) is minder uitbundig. Hij wijst erop dat rule
2A aileen van belang is als de desbetreffende partij voomemens is de getuige
op te roepen. In dit kader kan het voor extra opheldering zorgen, daarbuiten
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niet; vgl. ook Comfort Hotels v WembleyStadium [1988] 1 WLR 872. Voorts
kan een partij ten aanzien van verklaringen van getuigen waarover zij al
beschikt een beroep doen op haar zwijgrecht ingevolge het zogenaamde legal
professional privilege; zie nr. 86 e.v. Dit betekent dat de exchange of witness
statemens uiteindelijk niet kan worden afgedwongen, zij het dat de 'zwijgende
partij' in zo'n geval de desbetreffende getuige niet meer kan oproepen; zie
or. 92 in fine, zie ook KEANE,The modem law of evidence, p. 524. Desalniette-
min komen bevelen tot uitwisseling van getuigenverklaringen thans op grote
schaal voor; zie, ook voor de ontwikkeling, ZANDER,Cases and materials,
p. 99-104; vgl. voorts PYKE, Compulsory exchange of witness statements,
Solicitors journal, 1993, p. 350-351.

Toch is de opbrengst niet in alle gevallen bevredigend gebleken. Met name
in de grotere handelszaken leiden de witness statemens j uist tot verhoging
van de kosten en maken zij de zaak (zelfs) extra ingewikkeld. LORDWOOLF
wijt dit aan de intensieve betrokkenheid van juristen bij de tot standkoming
van de witness statements. Zij zouden de verklaringen te zeer 'dicht timmeren'
of juist te 'open' houden om de handen vrij te houden voor eventuele
koerswijzigingen. LORDWOOLFwil dit tegengaan door nadrukkelijk een in
de eigen woorden van de getuige opgestelde verklaring te verlangen, waarbij
niet wordt ingegaan op allerlei juridische aspecten van de zaak. Daarbij moet
het mogelijk zijn dat die verklaringen worden gewijzigd of aangevuJd, evenwel
zonder dat daarbij nieuwe feiten mogen worden aangeroerd. Daarnaast wil
LORD WOOLF bij de vormgeving van de exchange of witness statements
differentieren naar de het belang van het geding. Daartoe introcudeert LORD
WOOLFtwee nieuwe sporen voor civiele procedurs: een zgn. 'fast track' voor
vorderingen met een beloop tot £ 10.000 en een 'multi-track' voor vorderingen
die een bedrag van £ 10.000 te boven gaan; zie LORDWOOLF,Access tojustice,
interim report, p. 41 e.v. en p. 48 e.v. en final report, p. 20 e.v. en p. 59 e.v.
zie voorts draft civil proceedings rules, rule 25.2 tim 25.9. Inde fast track wordt
volstaan met een samenvatting van de verklaring. In de multi-track dient
voorafgaande aan de case management conference de identiteit van de op te
roepen getuigen bekend worden gemaakt, alsmede de onderwerpen waarover
zij kunnen getuigen. Na de behandeling van de zaak tijdens de case
management conference (waarover aanstonds meer) en het feitelijk geschil
nader is afgebakend, voIgt de uitwisseling van de witness statements; zie LORD
WOOLF, Access to justice, interim report, p. 27 en p. 175-180, final report,
p 128-130, draft civil proceedings rules, rule 28.4 e.v.

Bij het streven naar vergroting van het infonnatieve gehalte van het pre-
trial is voorts de behandeling van de summons for directions onder de
loep genomen. De rechter zou daar meer invloed moeten uitoefenen, opdat
de zaak adequater wordt voorbereid. LORD WOOLF propageert in dit
verb and case management.

Eerder bleek dat ingevolge het adversary system partijen er zelf op toe zien
dat de ander doet wat het procesrecht eist en dat de directions for trial daarbij
een wezenlijke rol vervullen. Een blik in de praktijk leert evenwel dat de
doeltreffendheid van de directions twijfelachtig kan worden genoemd. De
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verantwoordelijke rechter heeft in het algemeen onvoldoende zicht op een
zaak als die voor hem ligt en hij beschikt over te weinig middelen om
daadwerkelijk toe te kunnen zien op een adequate voorbereiding van het trial.
Oit heeft de behandeling van de verzochte directions 'virtually a non-event'
gemaakt. Opmerkelijk is dat JACOB(The fabric of English civil justice, p. 104-
109) heeft betoogd dat de rechter tijdens pre-trial 'naar continentaal model'
een meer actieve rol zou moeten krijgen in een te introduceren 'pre-trial
hearing', waar de gehele voorbereiding van de zaak nog eens kan worden
doorgenomen en hiaten kunnen worden opgevuld; vgl. ook JACOB,The present
importance of pleadings, in: The reform of civil procedural law, p. 252-256.
Daar bepleit de schrijver dat de rechter in voorkomende gevallen er bij partijen
op aan zou moeten dringen hun stellingen nader toe te lichten.

De Civil Justice Review Body (Report of the Review Body on Civil Justice,
1988, Cm. 394) was op dit punt wat aarzelend. Enerzijds zou een scherper
toezicht van de reehter bij de afronding van de voorbereidingsfase tijdens een
pre-trial hearing aanzienlijke winst kunnen opleveren door een efficientere
en meer doelgerichte behandeling van de zaak tijdens trial. Anderzijds was
het (nog) niet duidelijk of dit voordeel de extra kosten van een intensievere
pre-trial hearing zou kunnen rechtvaardigen. Om deze reden beval de Review
Body een experimenterend onderzoek aan naar een intensievere pre-trial
hearing; p. 255-260 en R. 24 (ii); zie ook ZANDER,Cases and materials, p.
104-\ 08; vgl. voorts ANDREWS,Principles of civil procedure, nr. 10-025, die
afgezien van praktische bezwaren niet afkerig is van wat hij noemt een 'mini-
trial' .

LORD WOOLF (Access to justice, iterim report) doet in dit verband
opmerkelijk vergaande voorstellen. Zij komen er naar de kern genomen op
neer dat de rechter nauwlettend toeziet op een toereikend, doch evenredig
gebruik door partijen van de hen ter beschikking staande processuele
instrumenten. Oit wordt tot uitdrukking gebracht in de term' case management' ,
Daarmee bedoelt LORDWOOLFhet volgende (t.a.p., p. 29):

"Case management (...) involves the court taking the ultimate responsibility
for progressing litigation along a chosen track for a pre-determined period
during which it is subjected to selected procedures which culminate in an
appropriate form of resolution before a suitably experienced judge. Its
overall purpose is to encourage settlement of disputes at the earliest
appropriate stage; and, where trial is unavoidable, to ensure that cases
proceed as quickly as possible to a fmal hearing which is itself of strictly
limited duration."

Wat wordt voorgesteld komt derhalve neer op een streng toezicht van de reehter
op de verrichtingen die het procesrecht aan partijen voorschrijft; waar nodig
neemt de rechter maatregelen om de doelstellingen van het procesrecht te
bereiken. In dit kader worden twee mondelinge behandelingen geintroduceerd:
de case management conference en de pre-trial review. De case management
conference vindt plaats nadat de defence is gegeven en is bedoeld om het
feitelijk geschil in kaart te brengen en (verder) afte bakenen. De pre-trial
review vindt kort voor het trial plaats. De functie ervan is de voorbereiding
van de zaak te vervolmaken; zie voor een kort overzicht van de voorstellen
p. 18-24 en p. 48-50 van het interim report; zie voorts p. 62-63 en p. 66-67
van het final report; zie ook nr. 62 en 120.
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3 Discovery

inleiding
72. In het Engels burgerlijk procesrecht worden partijen in het kader
van discovery zeer nauw betrokken bij de waarheidsvinding. We kunnen
veilig stellen dat op dit punt voor Nederlandse begrippen opmerkelijke
mededelingsplichten voorkomen waarop minstens zo interessante
uitzonderingen zijn aanvaard. Vandaar dat in deze paragraaf op de
verschillende modi van discovery wordt ingegaan.

De verschillende bewijsrechtelijke mededelingsplichten die zojuist gemakshal-
ve gezamenlijk zijn aangeduid als discovery vall en in drie categorieen uiteen.
Als de mededelingsplicht op schrifte\ijk bewijsmateriaal betrekking heeft gaat
het om 'discovery of documents' (§ 3.1). Daarnaast wordt ten aanzien van
verklaringen van partijen gesproken van 'interrogatories' (§ 3.2) en is er voor
de tastbare stoffelijke zaken nog de 'discovery of real evidence' (§ 3.3). Wat
verder niet onbesproken mag blijken is het - in het verlengde van deze
mededelingsplichten liggende - bewijsbeslag, de zogenaarnde Anton Piller
Order (§ 3.4).

3.1 Discovery of documents

definitie en procedure
73. Discovery of documents (hiema kortweg discovery genoemd) is
een tweedelig proces waarin partijen moeten mededelen welke in het
geding relevante schriftelijke bescheiden die tot bewijs kunnen dienen
zich in hun macht bevinden of bevonden (disclosure), gevolgd door de
productie en inzage (inspection) daarvan door de partij die de bescheiden
onder zich heeft.

Discovery is geregeld in RSC, Order 24 en bestaat uit twee onderdelen. Het
eerste is op voorhand het minst belastend en bestaat uit het geven van een
overzicht van het schriftelijke bewijsmateriaal dat een partij onder zich heeft
(RSC, Order 24, rules 2(1) en 3(1)). Dit wordt 'disclosure' genoemd. Het
zwaartepunt van de discovery-procedure ligt bij het tweede onderdeel, de
zogenaarnde 'inspection' waarin de wederpartij het bewijs, desgewenst
gekopieerd (RSC, Order 24, rule I1A), ter beschikking moet worden gesteld
om het te kunnen inzien en bestuderen (RSC, Order 24, rule 9). De reden van
dit onderscheid houdt verband met de verde\ing van de stelplicht ter zake van
discovery (hierover later meer).

De gebruikelijke term voor het object van discovery is 'documents'
(hiema: 'documenten'). Hiermee wordt ruet aIleen op papieren stukken
geduid, maar op iedere drager van informatie die als bewijs kan dienen
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en waarvan de opgeslagen gegevens, indien nodig door middel van
kunstgrepen, kunnen worden afgelezen.

Zoals de gebezigde terminologie aI aangeeft heeft discovery of documents
betrekking op documenten. Deze term heeft in dit verband een mime betekenis.
Er vallen narnelijk niet aileen geschreven schrifte1ijke stukken onder, maar
aile geschreven, als zodanig vastgelegde, infonnatie die tot bewijs kan dienen.
Bij wijze van voorbeeld kanworden gewezen op film-, video- en geluidsbanden
(Grant v Southwestern and County Properties [1975] Ch. 185) en computerbe-
standen (Derby & Co. v Weldon (No.9) [1991] 2 All ER 901); zie ook
ANDREWS,Principles of civil procedure, nr, 11-021 ; MATTHEWS,MALEK,
Discovery, nr. 4.02-4.07; STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence, p. 119.

Het object van discovery is verder niet beperkt tot documenten die aan een
partij - in eigendom - toebehoren. Ook indien - naar Nederlandse be-
grippen - sprake zou zijn van bezit, is discovery aan de orde. Voorts zijn zich
onder partijen bevindende documenten van derden (die de partij 'houdt'voor
de derde), alsmede documenten die zich onder derden bevinden, maar waar
de partij weI aanspraak op kan maken (die door die derden worden' gehouden'
voor de partij), vatbaar voor discovery. In RSC is dit tot uitdrukking gebracht
in de woorden 'custody, possession or power'; zie White Book, 24/2/3;
MATTHEWS, MALEK, Discovery, nr. 4.32-4.47; STYLE, HOLLANDER,
Documentary evidence, p. 120-124.

Discovery vindt plaats nadat de pleadings zijn afgesloten. In de regel
is tussenkomst van de master niet vereist ('automatic discovery'). Waar
dat weI is vereist wordt gesproken van 'discovery by order'.

In de meeste procedures die met een writ worden inge1eid is het niet noodzake-
lijk dat discovery in een rechterlijke uitspraak wordt gelast (RSC, Order 24,
rule 2( 1»). In deze procedures verloopt de discovery-procedure van rechtswege
binnen veertien dagen nadat de pleadings zijn afgesloten, of zoveellater als
door de master of door partijen in onderling overleg is bepaald. Vandaar dat
hier van 'automatic discovery' wordt gesproken. De procedure is dat iedere
partij een genummerde lijst opmaakt waarin de documenten op de meest
passende wijze, zo kort en duidelijk mogelijk worden omschreven, opdat
bepaald kan worden wat de aard en inhoud ervan is; zie RSC, Order 24, rule
5. De lijst bestaat uit drie onderdelen. Schedule 1, Part 1 van de lijst bevat
de documenten waarover de partij kan beschikken en die zonder bezwaar zullen
worden overgelegd. In Schedule 1, Part 2 zijn ook documenten waarover de
partij kan beschikken opgenomen, maar tegen de productie van deze
documenten wordt gemotiveerd - vee1a1 met een beroep op een privilege of
de public interest immunity (zie § 4, respectieve1ijk § 5) - bezwaar gemaakt.
Ten slotte is Schedule 2 bedoeld voor de documenten die buiten de macht van
de partij zijn geraakt. Daarbij moet worden opgegeven wanneer de documenten
zich voor het laatst onder de partij bevonden en wat er daarna mee is gebeurd.
Aldus wordt beoogd mogelijk de in andere handen overgegane bewijsrniddelen
als het ware te volgen ten behoeve van discovery. In de praktijk zijn het
voomarnelijk achtergehouden kopieen van aan de wederpartij verstuurde
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brieven die op dit deel van deze lijst terecht komen. De lijst wordt afgesloten
met een 'notice to inspect' waarin een tijd (binnen zeven dagen na het
uitbrengen van de lijsten, tenzij partijen anders overeenkomen) en plaats
(gewoonJijk het kantoor van de solicitor die optreedt voor de partij die de lijst
uitbrengt) wordt genoemd waarop de documenten kunnen worden ingezien
en - als dat nog niet is gebeurd - gekopieerd; vgl. RSC, Order 24, rule 9. De
plicht tot discovery eindigt niet met het opstellen van de lijst, maar blijft
gedurende het verloop van de procedure gelden. Documenten die een partij
na disclosure of inspection verkrijgt, dienen bij brief of aanvullende lijst in
de discovery-procedure te worden betrokken; zie White Book 24/1/2; zie
kritisch STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence, p. 153-154; vgl. ook
ANDREWS, Principles of civil procedure, nr. 11-018, die pleit voor een
uitdrukkelijke regel, nu dit punt minder vanzelfspreekt dan veelal wordt
aangenomen. Zie voor de procedure van automatic discovery ANDREWS,
Principles of civil procedure, ill. 11-031 en 11-032; O'HARE, HILL, Civil
litigation, p. 385 e.v. en voor voorbeelden van de lijsten p. 390-392; STYLE,
HOLLANDER,Documentary evidence, p. 142-149; FAGE,WHITEHEAD,Practice
and procedure, p. 44-45; MATTHEWS,MALEK,Discovery, ill. 5.01-5.l8, 7.02
en 7.07 e.v. en voor voorbeelden van de lijsten p. 434 e.v.; zie voor de
praktische gang van zaken voorafgaande aan het opstellen van de Iijsten
STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence, p. 133-141.

In procedures die niet met een writ worden ingeleid of waarin geen pleadings
zijn uitgewisseld, zijn partijen niet van rechtswege gehouden mede te werken
aan discovery. Daar vindt discovery eerst plaats nadat dit desverzocht door
de master is bevolen, de zogenaamde 'discovery by order'; zie Order 24, rule
2(1) in verbinding met rule 3(1). Hetzelfde geldt voor een aantal specifieke
procedures, namelijk drie-partijenprocedures (RSC, Order 24, rule 2(1)) en
procedures waarin de Staat partij is (RSC, Order 77, rule 12). Bovendien kan
de master een uitdrukkelijk bevel tot discovery geven op het verzoek van de
partij die steit dat de wederpartij niet of onvolledig gevolg heeft gegeven aan
de plicht tot disclosure (RSC, Order 24, rule 3(2), hierover later meer). Zie
voor een bijzondere uitzondering R.S.C, Order 24, rule 2(2). De procedure
verloopt verder hetzelfde als bij automatic discovery.

strekking en grondslag van discovery
74. Discovery is van origine een 'equitable remedy' waarrnee een partij
bij de wederpartij bewijsmateriaal kan achterhalen. Dit is in theorie nog
steeds de strekking van discovery. De basis van discovery moet worden
gezocht in de procesrechtelijke verhouding waarin partijen jegens elkaar
staan. Buiten die verhouding komt aan discovery in principe geen
betekenis toe, het 'rechtsmiddel' is niet bedoeld voor een totale en
integrale waarheidsvinding.

Voor 1851 was het in de Common Law Courts niet mogelijk om een partij
als getuige te horen (zie voor de achtergrond hiervan ill. 98). Dit partij-
getuigeverbod vormde in de rechtspraktijk een grote belemmering. Immers,
in de regel zijn partijen direct bij de aanleiding van de zaak betrokken en j uist
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zij kunnen dus uit eerste hand verklaringen afleggen omtrent de relevante feiten
en omstandigheden. Om deze hindemis te omzeilen, zat er niets anders op
dan, onder aanhouding van de procedure, in een Court of Equity een 'remedy'
te vorderen, strekkende tot verkrijging van bewijs.

In Equity had de rechter namelijk een methode van waarheidsvinding
ontwikkeld waarbij een partij kon worden gedwongen om schriftelijk bewijs
over te leggen (dit is de basis van de hedendaagse discovery of documents)
of om naar eigen wetenschap omtrent de feiten vragen te beantwoorden (vgl.
de huidige interrogatories). De basis van deze voorlopers van de modeme
discovery is gelegen in het stelsel van pleadings van de Courts of Equity; zie
nr. 67. In de eerste pleading van de eiser, de zogenaamde Bill, kwam een
onderdeel voor waarin de eerder weergegeven feitelijke grondslag van de
vordering werd geconverteerd in een reeks aan verweerder gerichte vragen,
door BOWEN(progress in the administration of justice during the Victorian
Period, in: Select Essays, Volume I,p. 524-525) illustratief omschreven aIs

"a chain of subtly framed inquiries addressed to the defendant, minutely
dovetailed and circuitously arranged so as to surround a slippery conscience
and to stop up every earth."

De verweerder kon op zijn beurt in een cross bill op gelijke wijze bij de eiser
een onderzoek instellen. Aldus was het voor beide partijen mogelijk om bij
elkaar relevante informatie te achterhalen.

Na een eerste aanzet in de Evidence Act 1851 en de Common Law
Procedure Act 1854 werd de scheiding tussen Common Lawen Equity in de
rechterlijke organisatie uiteindelijk in de Judicature Acts 1873-1875 opgeheven
en is discovery thans algemeen beschikbaar.

Aan het doel en de strekking van discovery is met de integratie van de
rechterlijke macht evenwel niets veranderd. Het equitable 'rechtsmiddel'
discovery stond oorspronkelijk in het teken van de processuele (rechts)verhou-
ding waarin partijen jegens elkaar staan en dat is nog steeds zoo Hieruit volgt
dat er geen plaats is voor een mededelingsplicht aIs die verhouding een
aanspraak op bewijsmateriaaI niet kan rechtvaardigen. Een partij is dan vrij
om gegevens achter te houden, ook aI zouden ze van - enige - betekenis kunnen
zijn. Buiten de onderlinge processuele (rechts)verhouding van partijen is de
rechter met belast met het 'vinden' van de 'materiele waarheid'. InAir Canada
v Secretary of State for Trade [1983] AC 394 (HL), verwoordde LORD
WILBERFORCEdit aIs voigt (p. 438):

"In a contest purely between one litigant and another, such as the present,
the task of the court is to do, and be seen to be doing, justice between the
parties ( ...). There is no higher or additional duty to ascertain some
independent truth";

vgl. echter kritisch JOLOWICZ,Exchange of witnesses' statements - privilege
and the adversary system, [1989] CLJ 41 ; zie ook nr. 62.

Slechts in twee gevallen ontstijgt discovery zijn privatieve werking, te weten
in procedures betreffende letselschade en in gevaIlen waarin een derde
betrokken is geraakt bij het onrechtmatige gedrag van de gedaagde: Norwich
Pharmacal v Customs and Excise Commissioners [1974] AC 133; over beide
zaken later meer.

De conclusie is dat, hoewel partijen ten aanzien van het aan te voeren bewijs
door discovery in hun rol van dominus litus worden beperkt en discovery in
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deze zin een uitzondering vormt op het adversary system (vgl. ZANDER,Cases
and materials, p. 327), de lijdelijkheid van de rechter er in principe niet door
wordt aangetast.

Zie voor meer gegevens over de historische ontwikkeling van discovery
BOWEN,Progress in the administration of justice during the Victorian Period,
in: Select Essays, Volume I, p. 521, e.v.; JACOB,The fabric of English civil
justice, p. 93-94 en White Book, 24/111; MAlTHEWS,MALEK,Discovery, nr.
1.08-1.1 O.

De grondslag van discovery wordt gevormd door de processuele goede
trouw die procespartijenjegens elkaar in acht hebben te nemen en, meer
in het algemeen, door de eisen van een goede rechtspleging.

Sir JOHNDONALDSONMR heeft de ratio van discovery in Davies v Eli Lilly
& Co [1987] 1 WLR 428 zeer fraai als voIgt verwoord:

"In plain language, litigation in this country is conducted 'cards face up
on the table'. Some people from other lands regard this as incomprehensible.
'Why', they ask, 'should I be expected to provide my opponent with the
means of defeating me?' The answer, of course, is that litigation is not a
war or even a game. It is designed to do real justice between opposing
parties and, if the court does not have all the relevant information, it cannot
achieve this object."

Vgl. ook Rose LJ in Khan v Armaguard [1994] 1 WLR 1204, p. 1211, die
de 'card on the table' approach in de loop der tijden aanmerkelijk in belang
heeft zien winnen.

In dezelfde zin, doch iets concreter en belicht vanuit het perspectief van
partijen zet JACOB(The fabric of English civil justice, p. 94) discovery in de
sleutel van fair trial, de (processuele) goede trouw en het (processuele)
gelijkheidsbeginsel. Hij onderscheidt een vierledige doelstelling:

"It enables each party to be informed or to be capable of becoming informed
of all the relevant material evidence, whether in the possession of the
opposite party or not; it ensures that as far as possible there should be no
surprise before or at the trial; it reveals to the parties the strength or
weakness of their respective cases, and so produces procedural equality
between them; and it encourages fair and favourable settlements, shortens
the lengths of trials and saves costs."

Zo ook ANDREWS,Principles of civil procedure, nr. 11-002; O'HARE, HILL,
Civil litigation, p. 376-377.

LEVINE(Discovery, A comparison between English and American Civil
Discovery Law with Reform Proposals, p. 1-8) heeft erop gewezen dat in
Engeland (in tegenstelling tot in de Verenigde Staten) nauwelijks onderzoek
is gedaan naar de houdbaarheid van het zojuist genoemde, vierledige doe! van
discovery. Zo is het de vraag of en in hoeverre discovery partijen werkelijk
met de neus op de feiten drukt en ofhet bijdraagt tot een onderlinge schikking.
Voorts is het aspect van de verrassingsaanval twijfelachtig. LEVINEwijst erop
dat partijen hun betoog juist niet zelden verrassend over een andere boeg
gooien, nadat discovery nieuwe informatie aan het licht heeft gebracht. Het
gelijkheidsbeginsel en - in verband daarrnee - het opheffen van bewijsnood
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zijn z.i. wei sterke argumenten. Zie voor een kritische bespreking van LEVINE'S
boek ZUCKERMAN,Can an enlarged law on discovery make civil trials
redundant? [1984] 4 OxfordjournaI oflegal studies, p. 250-255.

Ondertussen heeft LEVINE'Sopmerking in zoverre gehoor gevonden dat
MACKIEonder 45 van zijn kantoorgenoten (Allen & Overy) heeft onderzocht
welke resultaten disovery in handelszaken heeft afgeworpen. In 17 van de 86
zaken (20%) kon door rniddel van discovery materiaaI worden achterhaaId
dat naar verwachting niet op andere wijze zou zijn verkregen. In de overige
zaken kon discovery niets bruikbaars toevoegen aan het al beschikbare bewijs.
Mede afgewogen tegen de kosten van disocvery concludeert MACKIE dat
discovery - zoals het thans functioneert - van cruciaaI belang is geweest voor
de uitkomst van de procedure. Waar dit het geval was ging het om vorderingen
op grond van 'fraud or dishonesty'; MACKIE, Discovery in commerical
litigation, in: ZUCKERMAN,CRANSTON(ed.), Reform of civil procedure, p.
137 e.v.

negatieve aspecten
75. Naast de belangrijke voordelen in de sfeer van de kwaliteit van de
rechtspleging, zijn er ook emstige bezwaren verbonden aan discovery.
In de eerste plaats grijpt de mededelingsplicht diep in de persoonlijke
levenssfeer en het bedrijfsmatige bestaan van partijen in. In de tweede - en
niet minder belangrijke - plaats legt discovery een zwaar beslag op de
capaciteit van de procespraktijk.

Twee aspecten van discovery vonnen thans in toenemende mate een emstig
probleem. Het eerste houdt verband met de verstrekkende en ingrijpende
gevolgen die discovery heeft, in het bijzonder voor de persoonlijke levenssfeer
van een partij; vgl. ANDREWS,Principles of civil procedure, nr. 11-003. Met
het oog hierop zijn partijen, ter voorkoming van oneigenlijk gebruik, gebonden
aan een strikte - impliciete offictieve - toezegging ('undertaking') dat de door
middel van discovery verkregen infonnatie op straffe van 'contempt of court'
aIleen in het kader van het onderwerp van het hangende geding kan worden
gebruikt en niet daarbuiten; zie Milano Assicurazioni v Walbrook Insurance
[1994] I WLR 977 (QBD); Omar v Omar [1995] 1 WLR 1428 (ChD);
MATTHEWS,MALEK,Discovery, nr. 12.04. In voorkomende gevallen kan, als
extra waarborg, een uitdrukkelijke toezegging worden verlangd, bijvoorbeeld
in het geval dat eenjoumaIist, die in het verIeden over het onderwerp van de
procedure heeft gepubliceerd, bij discovery is betrokken; zie Davies v Eli Lilly
& Co. [1987] 1 WLR 428; vgl. ook Derby & Co. v Weldon [1989] 2 WLR
276; MATTHEWS,MALEK,Discovery, nr. 12.16 em 8.125. Als desondanks
met behulp van discovery verkregen gegevens in de handen van onbevoegden
komen kan door middel van een injunction publikatie of openbaring daarvan
worden voorkomen; zie bijv. Distillers (Biochemicals) v Times Newspapers
[1975] QB 613). Beschaming van de undertaking leidt, als gezegd, tot contempt
of court. Tevens wordt het gebruik van gegevens in strijd met de undertaking
wei als misbruik van procesrecht afgestraft; MATTHEWS,MALEK,Discovery,
nr. 12.33-12.36.
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De gehoudenheid aan de toezegging gaat evenwel in beginsel teniet nadat
de documenten tijdens de openbare terechtzitting aan de orde zijn geweest,
tenzij de rechter op het gemotiveerd verzoek van de meest gerede partij anders
beslist; RSC, Order 24, rule 14A. Aanvankelijk had het House of Lords (met
een drie tegen twee meerderheid) in Home Office v Harman [1982] 2 WLR
338 anders geoordeeld. Harman had aan een journalist inzage verleend in
bepaalde documenten die in een procedure aan de orde waren geweest. De
meerderheid van het House of Lords oordeelde dat Harman de implied
undertaking niet door voorlezing in 'open court' teniet had gegaan. Toen
Harman het met een beroep op art. 10 EVRM hogerop zocht en de Europese
Commissie voor de Rechten van de Mens aan haar zijde vond, koos de Engelse
overheid eieren voor haar geld en bood aan het recht op dit punt te wijzigen.
Daarop zag rule 14A het licht; zie hieromtrent JACOB,Discovery and disclosure
of documents [1987] 6 CJQ p. 293-297; MATTHEWS,MALEK,Discovery, nr.
12.17 -12.24; STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence, p. 269-271.

De gebondenheid aan de undertaking kan voorts worden opgeheven. De
strekking van de undertaking is immers dat gebruik buiten de kaders van de
procedure zonder toestemming van de desbetreffende partij is verboden. Hieruit
voigt dat een partij in beginsel uit de verplichtingen van de undertaking kan
worden ontslagen door de beschermde partij, of dat de toepasselijke voorwaar-
den worden gewijzigd. De rechter zal een verzoek daartoe evenwel slechts
onder bijzondere omstandigheden toewijzen, ter bescherming van de belangen
van de mededelingsplichtige partij; zie MATTHEWS,MALEK, Discovery, nr.
12.25-12.32.

Zie voor meer over de undertaking White Book 2411 13 en 24/1 4All ,
ANDREWS,Principles of civil procedure, nr. 11-048 tim 11-055; O'HARE,HILL,
Civil litigation, p. 383-385; MATTHEWS,MALEK,Discovery, nr. 12.05 e.v.;
STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence, p. 267-278; ZANDER,Cases and
materials, p. 89-90.

Het andere punt van kritiek betreft de intensieve, tijdrovende en kostbare
inspanningen die door discovery van partijen en hun rechtshulpverleners
worden gevergd. De hoeveelheid documenten die bij een partij, in het bijzonder
als het een bedrijfbetreft, in omloop is, neemt al vrij snel grote proporties aan.
Door toedoen van het kopieerapparaat is de berg alleen maar groter geworden;
naar huidig recht vallen ook alle kopieen van over te leggen documenten onder
de discovery-verplichtingen. In een betrekkelijk complexe zaak betekent dit
al gauw dat een hele groep van personen gedurende een aantal dagen of zelfs
weken door discovery in beslag wordt genom en; vgl. STYLE,HOLLANDER,
Documentary evidence, p. 133. Zulks dreigt de kwaliteit van de rechtspleging
meer en meer onder druk te zetten. Zie voor deze problemen HICKINBOTTOM,
Tamingthejuggemaut, NLJ [1991] 141, p. 25 e.v. en GLASSER,Civil procedure
and the lawyers - The adversary system and the decline of the orality principle,
MLR [1993] 56, p. 312; LORDWOOLF,Access to justice, interim report, p.
164-165; MACKIE, Discovery in commerical litigation, in: ZUCKERMAN,
CRANSTON(ed.), Reform of civil procedure, p. 137-148; zie echter ook
ANDREWS,Principles of civil procedure, nr. 11-003, die stelt dat het probleem
niet moet worden overdreven en dat technische hulpmiddelen, zoals bijv.
computers, uitkomst kunnen brengen.
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Onder invloed van dit probleem hebben ontwikkelingen in de rechtspraak
geleid tot een belangrijke aanscherping van de regels, met name van het
noodzakelijkheidsvereiste (waarover in m. 77 meer), waardoor de omvang
van discovery aanzienlijk is beperkt en de rechter meer greep heeft verkregen
op de (discovery- )procedure. Ondertussen hebben partijen op dit punt ook een
zekere verantwoordelijkheid. Van hen wordt verwacht in overleg te treden
omtrent de omvang van discovery. Aldus moet er naar gestreefd worden
discovery te beperken tot die onderwerpen van het geschil waarvoor de
mededelingsplicht werkelijk noodzakelijk is; MATIHEws,MALEK, Discovery,
3e suppl. (1996), nr. 6.27.

Voorts doet LORD WOOLF een aantal voorstellen om discovery te beperken.
Op kopieen van documenten die aI zijn overgelegd is discovery aileen nog
van toepassing indien die kopieen zijn voorzien van aantekeningen die van
wezenlijke betekenis zijn voor de uitkomst van het geding; zie LORD WOOLF,
Access to justice, draft civil proceedings rules, rule 27.4. De overige
beperkingen komen erop neer discovery niet meer in volle omvang in aile zaken
beschikbaar te maken. In de fast track zou 'standard discovery' moeten
volstaan. Inde multi-track kan deze standard discovery op verzoek van partijen
worden uitgebreid. De rechter moet dan een proportionaIiteitstoets maken:
zullen de meerkosten opwegen tegen de te verwachten extra opbrengst?; zie
LORD WOOLF, Access to justice, interim report, p. 167-172, final report, p.
124-126 en draft civil proceedings rules, rule 27.2(1) in verbinding met rule
27.14; zie over de fast tract en de multi-track nr. 71. De concrete inhoud van
deze voorstellen is zonder enige kennis omtrent de huidige regels met
betrekking tot omvang van discovery onbegrijpelijk. Na de bespreking van
die regels kom ik daarom eerst in hoofdstuk 4 (nr, 115) op de plannen van
LORD WOOLF terug.

Beide bezwaren hebben ertoe geleid dat de rechter de discovery-procedure
sterker is gaan controleren. Dit brengt ons tot criteria die de omvang van
deze mededelingsplicht bepalen. Enerzijds vindt discovery haar grens
in het belang dat een partij daarbij heeft (relevantievereiste) en anderzijds,
indien het concrete geval noopt tot een strengere norm, in de mate waarop
het van invloed is op de uitkomst van het geding (noodzakelijkheids-
vereiste).

het relevantievereiste: de 'nofishing rule' en de 'mere witness rule'
76. AIle documenten waarvan de inhoud betrekking heeft op enig
onderwerp van geschil en die dus relevant zijn, komen voor discovery
in aanmerking. Dit betekent in de eerste plaats dat er een geschil moet
zijn en dat discovery - in beginsel - dus niet op derden van toepassing
is. In de tweede plaats impliceert het relevantievereiste dat discovery zich
niet leent voor de bevrediging van enkel nieuwsgierigheid zonder dat
er een deugdelijke inzet van een geschil is gesteld, de 'no fishing rule'.
Hier toont zich het belang van de pleadings.



discovery of documents 119

In de eerste rule van Order 24 is bepaald dat discovery betrekking heeft op
documenten 'relating to matters in question in the action'. De heersende
interpretatie van dit relevantievereiste is als voigt:

"C... ) 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 either directly or indirectly
enable the party requiring discovery either to advance his own case or to
damage the case of his adversary or which fairly lead him to a train of
inquiry which may have either of these two consequenses''.

Aldus BRETTLJ in Compagnie Financiere et Commerciale du Pacifique v
Peruvian Guano (1882) 11 QBD 55, p. 63; zie ook MATTHEWS,MALEK,
Discovery, nr. 4.08-4.12; zie voor voorbeelden White Book 24/2/5. Eventueel
kunnen passages die niet relevant zijn, worden zwart gemaakt; vgl. G.E. Capital
Corporate Finance Group v Bankers Trust [1995] 1 WLR 172 (CA); zie voorts,
met voorbeelden, STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence, p. 124-129.

Dit criterium is tamelijk ruim. Van verschillende zijden is al opgemerkt
dat de woorden van BRETTLJ in zijn tijd heel bruikbaar waren, maar dat zij
ondertussen sterk zijn gedateerd en niet meer passen bij de eisen van het
huidige tijdsgewricht. Zoals hierboven al bleek (nr. 75 in fine) is dit door LORD
WOOLF(Acces to justice) onderkend en aldus uitgewerkt dat de standaard norm
is beperkt tot schriftelijk bewijs dat direct betrekking heeft op de stelJingen
van partijen. Al het overige relevante materiaal dat zou kunnen leiden tot de
'train of inquiry' kan aileen in de 'grote', dit wil zeggen ingewikkelde en
comlexe zaken tot voorwerp van discovery worden gemaakt; zie voor meer
nr.II5.

Toch is het thans nog geldende criterium niet zonder belang. Het betekent
tenminste dat de regels van discovery een partij niet in staat steJlen om een
ander te onderwerpen aan een 'general inquisition' (terminologie van O'HARE,
HILL, Civil litigation, p. 378). Door deze regel is discovery uitdrukkelijk
beperkt tot het feitelijk geschil zoals dat in de pleadings is afgebakend; vgl.
LAWTONLJ in R.HM Foods v Bovril [1982] 1 All ER 673 (CA). Dit betekent
dat er een verband is tussen de mededelingsplicht in het licht van de feitenga-
ring en de mededelingsplicht in de sfeer van het bewijs.

De bewijsrechtelijke mededelingsplicht is dan ook niet bedoeld voor
zogenaamde 'fishing expeditions'd.i. een vordering enkel strekkende tot
discovery, zonder dat er een achterliggende hoofdvordering is ingesteld, in
de hoop dat daannee een zaak kan worden 'opgevist'; zie ANDREWS,Principles
of civil procedure, nr. 11-035; STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence,
p. 128-129. De 'no fishing rule' beoogt te voorkomen dat met name de
gedaagde al te lichtvaardig wordt lastig gevallen ofzelfs op onoorbare wijze
onder druk wordt gezet door (de dreiging) met discovery. Zo kan discovery
niet worden gevorderd enkel ter verkrijging van infonnatie waarop een nog
in te stellen eis tot voorlopige voorziening of conservatoire maatregel zou
kunnen worden gegrond; zie bijv. R.HM Foods v Bovril. In uitzonderings-
gevallen lean op grond van proceseconornische motieven ('to save costs', zie
hierna) discovery v66r de pleadings plaatsvinden; zie bijv. Speyside Estates
and Trust v Wraymond Freeman (Blenders) [1949] 2 All ER 796 (ChO). Voorts
kan een procedure waarin aileen discovery wordt gevorderd niet worden
ingesteld tegen een derde die de naam van een venneende laedens zou kunnen
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geven, zonder dat de derde op enigerlei wijze betrokken is bij een beweerde
onrechtmatige daad; zie bijv. Ricci v Chow [1987] 3 All ER 534 CCA). Van
een derde kan alleen door middel van een getuigenverhoor inforrnatie worden
verkregen, de zgn. 'mere witness rule'; zie ANDREWS,Principles of civil
procedure, nr. 11-038; O'HARE,HrLL,Civil litigation. p. 377-378 en ZANDER,
Cases and materials, p. 90-91; zie voor meer voorbeelden White Book 24/1/4.

JACOB (The fabric of English civil justice, p. 99-102) heeft betoogd dat
het relevantievereiste een serieuze hindernis vorrnt bij het zoeken naar de
'rnateriele waarheid' en bovendien recht onthoudt aan partijen die hun
ste1Iingen niet kunnen onderbouwen, eenvoudigweg bij gebrek aan wetenschap
omtrent de feiten. Hierin zou verbetering kunnen worden aangebracht door,
zoals we al zagen, minder strenge eisen te stellen aan de inhoud van de
pleadings (zogenaamde 'notice-pleading' in plaats van 'fact-pleading'). Het
gevaar hiervan is echter een oeverloze discovery-procedure, met alle nadelen
van dien; zie ook Dr. 115.

In bijzondere ornstandigheden kan discovery, bij wijze van uitzondering,
oak plaatsvinden ten aanzien van derden ('non-party discovery'), of reeds
voordat een procedure aanhangig is ('pre-action discovery'). De eerste
uitzondering betreft gevallen waarin een derde, ongeacht enige
aansprakelijkheid, betrokken is geraakt bij onrechtrnatige gedragingen
van een ander.

De 'leading case' is Norwich Pharmacal v Customs and Excise Commissioners
[1974] AC 133 CHL).Norwich Pharmacal was houdervan een octrooi en kwam
er via publikatielijsten van Customs and Excise Commissioners (de Engelse
douane- en accijnsdienst) achter dat hun geoctrooieerde voortbrengsel door
derden zonder licentie werd ge"importeerd en op de markt gebracht. Norwich
Pharmacal kende echter Diet de identiteit van de inbreukrnakers. De Customs
and Excise Commissioners waren daarvan wei op de hoogte, maar weigerden
de namen vrij te geven. Hierop startte Norwich Pharmacal een procedure tegen
de Customs and Excise Commissioners met als (enig) oogmerk het verkrijgen
van een bevel tot discovery van documenten aangaande de litigieuze geunpor-
teerde zaken. Vaststond dat de Customs and Excise Commissioners door de
import betrokken waren geraakt bij de inbreuk, maar dat zij daar op geen enkele
wijze aansprakelijk voor konden worden gesteld. Het House of Lords gaf
nietternin het verzochte bevel tot discovery, op grond van de volgende
overweging (van LORDREID, p. 175):

"C...) if through no fault of his own a person gets mixed up in the tortious
acts of others so as to facilitate their wrongdoing he may incur no personal
liability but he comes under a duty to assist the person who has been
wronged by giving him full information and disclosing the identity of the
wrongdoers. "

Het werd onaanvaardbaar geacht dat een 'wrongdoer' voordeel zou kunnen
putten uit een gebrek aan informatie van de eiser. Op de hoofdregel dat derden
niet behoren te worden lastig gevallen met discovery (de mere witness rule)
werd dan ook een uitzondering gemaakt in het geval de derde de onrechtrnatige
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gedragingen mogelijk had gemaakt (,facilitated'); onder dergelijke omstandig-
heden wordt deze derde niet langer als een 'mere witness' beschouwd;
MATTHEWS,MALEK, Discovery, 3" suppl. (\996), Dr. 2.08. Uiteraard dient
weI te zijn voldaan aan de criteria die ten aanzien van een 'gewone' pre-trial
discovery gelden (denk met name aan het noodzakelijkheidsvereiste, waarover
meer in Dr. 77). Ook de in § 4 en § 5 te bespreken uitzonderingen (de zgn.
privileges en public interest immunity) zijn in een 'Norwich' -geval beschikbaar.

Zie voor een andere voorbeelden British Steel Corporation v Granada
Television [1981] AC 1096 (HL) waarin de derde, eenjourna1ist, de naam van
zijn informant., die gegevens had gestolen en aan hem had doorgespeeld, moest
noemen; vgl. voorts X v Morgan-Grampian (Publishers) [1990] 2 All ER 1
(HL); Mercantile Group (Europe) v Aiyela [1994] 1 All ER 110; zie voorts
ANDREWS,Principles of civil procedure, nr. 11-039 e.v.; O'HARE,HILL, Civil
litigation, p. 400-402; MAlTHEWS,MALEK,Discovery, Dr. 2.07-2.20; STYLE,
HOLLANDER,Documentary evidence, p. 56 e.v.; White Book 24/1/4; ZANDER,
Cases and materials, p. 91-92.

De tweede uitzondering heeft betrekking op procedures over letsel- of
overlijdensschade. Daarin is, vanwege de aard van de zaak, zowel non-
party, als pre-action discovery mogelijk.

Krachtens S.C.A. 1981, section 33(2) kan in zaken van letsel- en overlijdens-
schade een potentiele procespartij, indien een vordering 'is likely to be
claimed', al in de voorfase van de procedure zogenaamde 'pre-action discovery'
verzoeken van mogelijkerwijze relevante documenten bij een potentiele
wederpartij. Section 34(2) van dezelfde wet maakt het mogelijk dat in
procedures waarin er een verband is met letsel- of overlijdensschade een derde
wordt onderworpen aan ('non-party') discovery; zie voor de procedurele
aspecten van beide vormen van discovery RSC, Order 24, rule 7A in verbinding
met rule 8. De derde is vaak een ziekenhuis waar medische gegevens omtrent
de verwondingen van het slachtoffer zijn bijgehouden of een fabrikant waar
technische gegevens met betrekking tot het bij het ongeluk betrokken voertuig
of mac rune zijn te achterhalen.

De strekking van deze uitzonderingen op de hoofdregel is om partijen in
deze emstige zaken buiten rechte op betrekkelijk goedkope wijze in staat te
stellen om essentiele en ontoegankelijke gegevens in te winnen, opdat de kans
van slagen in een mogelijke procedure kan worden getoetst. Tevens wordt
emaar gestreefd om het geschil- voortijdig - met een schikking te beeindigen
bij een volledige openheid van zaken, zonder dat ter verkrijging van aile
informatie de kostbare procedure moet worden doorlopen.

Niet valt in te zien waarom dit niet oak in andere zaken een waardevol
uitgangspunt zou zijn. Er gaan dan ook stemmen op om de beperking van
section 33 tot letsel- en overlijdensschade te laten vallen; zie in deze zin
O'HARE, HILL, Civil litigation, p. 378; JACOB,The fabric of English civil
justice, p. 95. Een belangrijk bezwaar is echter dat discovery dan nog meer
onder druk zou komen te staan dan thans al het geval is. Desalniettemin stelt
LORDWOOLFeen verruiming van de mogelijkheden tot pre-action disclosure
voor. Hij beoogt hiermee de uitwisseling van informatie in een zo vroeg
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mogelijke stadium van het geschil te optimaliseren, opdat een afdoening buiten
geding meer kans krijgt; zie LORDWOOLF, Access to justice, final report, p.
127-128.

Zie voor meer O'HARE,HlLL, Civil litigation, p. 377-378 en p. 398-400;
MATIHEws,MALEK, Discovery, nr. 2.21-2.29 en nr. 3.47-3.56; ZANDER,Cases
and materials, p. 90-92 en de daar genoemde jurisprudentie.

het noodzakelijkheidsvereiste
77. Een ander en belangrijk criterium is dat discovery 'necessary' moet
zijn 'either for disposing fairly of the cause or matter or for saving costs'.
Dit noodzakelijkheidsvereiste geeft de rechter ruimte om rekening te
houden met de bezwaren die discovery in een concreet geval met zich
mee ken brengen.

Het noodzakelijkheidsvereiste loopt als een rode draad door Order 24 (zie rule
2(5)(b), 8 en 13(1)) en is ook in de rechtspraak vast verankerd; zie - onder
meer - Science Research Council v Nasse; Leyland Cars (B.L. Cars) v Vyas
[1980] AC 1028 (HL), Burmah Oil v Governor and Company of the Bank of
England [1980] AC 1090 (HL), Air Canada v Secretary of State for Trade
[1983] 2 AC 394 (HL), Ventouris v Mountain, The Italia Express [1991] 3
All ER472 (CA) en Dolling-Baker v Merret [1991] 2 All ER 890; Macmillam
v Bishopsgate Investment Trust [1993] 1 WLR 1372 (CA).

In Taylor vAnderton [1995] 1 WLR 447 (CA) legt SIRTHOMASBlNGHAM
MR uit dat het erop aankomt of een partij een 'unfair' voordeel geniet, of een
'unfair' nadeelJijdt doordat een bepaaId stuk wordt achterhouden; de enkele
interesse in de inhoud van een stuk, bij afwezigheid van enige (gesteld)
processueel belang, is onvoldoende. Indien er gewichtige bezwaren tegen
overlegging zijn, is men nog stenger. Het enkele feit dat de opgevraagde
documenten 'one way or the other' van belang kunnen zijn voor de uitkomst
van het geding maakt discovery dan nog niet noodzakelijk voor een eerlijke
behandeling van de zaak. In zo'n geval is bepalend of de documenten de
stellingen van de partij die discovery vordert daadwerkelijk ondersteunen en
dat zij zonder discovery van haar recht zou worden onthouden; zie STYLE,
HOLLANDER,Documentary evidence, p. 129-132; zie voorts nr. 106.

Een belangrijke - doch op zichzelfbeschouwd geen doorslaggevende - factor
bij de toepassing van het noodzakelijkheidsvereiste is of de informatie langs
een andere weg, ook al is dat geen gemakkeLijke, kan worden verkregen (denk
bijv. aan further and better particulars). Voorts kan de rechter de
noodzakelijkheids-toets aangrijpen om aanvullende maatregelen ofbeperkingen
op te leggen. Voorbeelden hiervan zijn het doorhalen van bepaaIde passages,
het anonimiseren van de stukken, (desnoods) behandeling van de zaak achter
gesloten deuren. De reehter kan tevens bepaIen dat de docwnenten alleen door
de rechtshulpverlener en niet door diens partij mogen worden ingezien; vgl.
S.C.A. 1981, sections 32(2)(b) en 34(2)(b) met betrekking tot pre-action
discovery en non-party discovery; zie MATTHEWS,MALEK,Discovery, nr. 6.19-
6.23 en nr. 8.119 e.v.; zie voor meer voorbeelden O'HARE, HILL, Civil
litigation, p. 380-381. Ten slotte kan de rechter discovery beperken tot een
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aantal gespecificeerde (groepen van) documenten (RSC, Order 24, rules 2(5)(a)
en 3(3». Ook kan hij discovery uitstellen totdat op een preliminair punt is
beslist (RSC, Order 24, rule 4(1» en kan hij aan discovery de voorwaarde
verbinden dat zekerheid wordt gesteld voor de kosten; vgl. RSC, Order 24,
rule 7A(5) met betrekking tot pre-action discovery en non-party discovery.

controle, handhaving en sancties
78. Het sluitstuk van de regeling van discovery wordt gevormd door
een aantal middelen die kunnen worden aangewend om een in gebreke
blijvende partij te bewegen tot het alsnog geven van een volledige
openheid van zaken.

Het minst zware middel waarnaar een partij kan grijpen die meent dat niet
alle relevante documenten op de (disclosure) lijst voorkomen, is een aan de
wederpartij gericht - eventueel door de rechter te bekrachtigen - verzoek om
de juistheid en voUedigheid van de lijst in een zogenaamde 'verifying affidavit'
(schriftelijke eed) te bevestigen; RSC, Order, 24 rules 2(7), 3(2) en 7(1);
O'HARE,HILL, Civil litigation, p. 407-411; MATTHEWS,MALEK,Discovery,
nr. 5.20-5.30; STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence, p. 149-150. In
de regel acht de rechter de kwestie met de affidavit beslist; zie MATTHEWS,
MALEK, Discovery, nr. 5.31-5.32. Dit be last de solicitor met de zware
verantwoordelijkheid om zijn client ervan te doordringen dat volledige
disclosure moet worden gegeven en dat geen documenten mogen worden
vernietigd; vgl. O'HARE,HILL,Civil litigation, p. 382. De solicitor is verplicht
om zelf alle documenten die zijn client onder zich heeft te bestuderen om zich
van de volledigheid van de disclosure te vergewissen; Woods v Martins Bank
[1959] I QB 55. Als de partij dit weigert ofvolhardt in het achterhouden van
stukken is de solicitor verplicht zich terug te trekken; Myers v Elman [1940]
AC 282. Feitelijk is het derhalve niet de partij, maar de solicitor die bepaalt
wat moetworden 'disclosed'; ziew MATTHEWS,MALEK,Discovery, nr. 11.01-
11.15.

De verplichtingen van de solicitor vloeien voort uit diens hoedanigheid
van 'officer of the court'. Een conflict met de gehoudenheid om de belangen
van de client te dienen kan zich - in theorie - niet voordoen, nu de
verantwoordelijkhedenjegens de rechter van hogere orde worden geacht dan
die jegens de client; STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence, p. 4-5 en
p. 118-119; zie ook ANDREWS,Principles of civil procedure, ill. 11-019.

Een partij die achteraf een valse affidavit blijkt te hebben afgegeven, kan
worden vervolgd en bestraft voor de emstige vergrijpen meineed en 'contempt
of court'. Voorts loopt zo'n partij het risico zich later in de procedure niet te
mogen beroepen op een document dat zij eerder had achtergehouden. Aldus
kan met een verzoek tot een verifying affidavit een eerste en serieuze druk
worden gelegd op een partij om 'foutjes' en 'vergeetachtigheid' te herstellen;
vgl. STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence, p. 150.

Een veel zwaarder geschut om de wederpartij onder druk te zetten, is een
verzoek tot een 'further and better list of documents'; RSC, Order 24, rule
3. Vanwege de strenge criteria die voor dit middel gelden, komt het in de
praktijk niet vaak voor. De rechter zal pas een further and better list bevelen
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als de (eerste) lijst evident onvolledig of onjuist blijkt. Aanwijzingen hiervoor
kunnen worden ontleend aan de lijst zelf, (bijv. als een onderdeel daarvan
ontbreekt), aan verwijzingen in processtukken, aan verklaringen of andere
documenten, of aan de omschrijving van de inhoud van documenten indien
ten onrechte bezwaar wordt gemaakt tegen discovery op grond van een
privilege, public interest immunity of gebrek aan relevantie of noodzakelijk-
heid; zie O'HARE, HILL, Civil litigation, p. 410; MATTHEWS, MALEK,
Discovery, Dr. 5.33-5.40; STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence, p. 151;
White Book, 24/3/5.

Ais dergelijke omissies niet kunnen worden aangetoond, maar de partij
niettemin het stellige vermoeden heeft dat een bepaald document ontbreekt
of ten onrechte van inspection wordt uitgezonderd voorziet rule 7 van Order
24 in een procedure waarin zulks kan worden onderzocht. De partij wendt
zich dan tot de rechter met een gemotiveerd verzoek om de wederpartij bij
affidavit een verklaring te laten afleggen of het specifieke document in
possession, custody or power' is of was, in het laatste geval met opgave van
wat er met het document is gebeurd ('specific discovery'). De eiser hoeft slechts
'prima facie' aan te tonen dat de wederpartij het document heeft of had en
dat het relevant is. Als de rechter niet overtuigd is door het antwoord van de
wederpartij kan hij discovery van bet specifieke document gelasten; zie
O'HARE, HILL, Civil litigation, p. 410; MATTHEWS,MALEK, Discovery, nr.
5.41-5.48; STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence, p. 151-153; White
Book 2417/1.

Ten slotte kan een partij die betwist dat een bepaald document niet voor
inspection in aanmerking komt, verzoeken dat dat document ter inzage wordt
overgelegd om de bezwaren tegen inspection te kunnen onderzoeken; zie RSC,
Order 24, rules 11(1) en 12; O'HARE, HILL, Civil litigation, p. 441.

De rechter kan uiteindelijk de druk opvoeren door een naar eigen inzicht
gekozen passende maatregel op te leggen (RSC, Order 24, rule 16(1).

Als een partij niet te vermurwen is en de regels van Order 24 en de uitspraken
van de rechter categorisch naast zich neer blijft leggen, kan de rechter een
maatregel treffen die hem het meest geraden lijkt (RSC, Order 24, rule 16(1».
De meest vergaande sancties die de rechter kan opleggen zijn 'striking out
of the defence' en 'dismissing the action', met als gevolg toewijzing,
respectievelijk afwijzing van de hoofdvordering. Het doel van deze maatregelen
is niet zozeer om de desbetreffende partij te straffen, maar vooral om de
naleving van de mededelingsplicht af te dwingen. Voordat de rechter aan de
schending van de regels van discovery consequenties voor de hoofdvordering
verbindt, geeft hij daarom eerst een 'unless order' waarin duidelijk wordt
aangegeven wat van de partij wordt verlangd. Blijft de partij haar medewerking
weigeren, dan dient de wederpartij zich opnieuw tot de reehter te wenden met
verzoek tot striking out. Dit verzoek staat ter discretrionaire beoordeling van
de rechter. Alleen als de weigering 'intentional en contumelious' is, wordt
geen nader uitstel meer gegund; Grand Metropolitan Nominee (No.2) v Evans
(1992] IWLR 1191; Re Jokai Tea Holdings [1992] 1 WLR 1192. Alsdan valt
het doek, ook al gaat de wei gering niet direct ten koste van de eerlijke
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behandeling van de zaak en de belangen van de wederpartij; zie O'HARE,HLLL,
Civil litigation, p. 411-412; MATTHEWS,MALEK, Discovery, OJ. 10.04 e.v.;
STYLE,HoLLANDER,Documentary evidence, p. 154- 156; White Book, 24/16/1.

In de praktijk blijkt deze sanctie niet zelden onbruikbaar omdat de
tekortkoming in de plicht tot het verschaffen van volledige disclosure niet kan
worden gestaafd. Naar geldend recht is het woord van een partij in een affidavit
dat alles is overgelegd, toereikend. Afhankelijk van de mogelijkheden om de
desbetreffende partij aan een cross-examination te onderwerpen, kan die partij
nader aan de tand worden gevoeld; zie kritisch in dit opzicht STYLE,
HOLLANDER,Documentary evidence, p. 155-158.

Het sluitstuk van de handhaving van discovery wordt gevonnd door
vervolging wegens 'contempt of court'.

Contempt of court is de aanduiding voor gedrag dat in zijn algemeenheid in
de weg staat aan een behoorlijke rechtspleging of, meer in het bijzonder, dat
indruist tegen een rechterlijke uitspraak om iets te doen of na te laten. Met
deze (naar haar aard strafrechtelijk) figuur wordt niet aileen beoogd partijen
te 'prikkelen' hun processuele plichten, zoals medewerking aan discovery,
na te komen, maar ook om het gezag van de rechter te waarborgen. Aan
contempt of court kunnen drie sancties worden verbonden: een vrijheidsstraf,
een geldboete en verbeurdverklaring. Dit maakt contempt een uitermate
effectieve sanctie. Zie JACOB,The fabric of English civil procedure, p. 205-210;
MAlTHEwS]v1ALEK,Discovery, OJ. 10.16-10.19; WALKER,WARD,The English
legal system, p. 191-195; vgl.ook RSC, Order 24, rule 16(2).

Ter afsluiting kan worden geconstateerd dat, hoewel discovery een
principiele uitzondering vonnt op de gedachte van 'party-autonomy',
de regels met betrekking tot de handhaving van deze mededelingsplicht
daar juist wel nauw bij aansluiten. Als een partij meent dat de wederpartij
in een bepaald stadium van de discovery-procedure onjuist handelt of
onvolledig is, kan zij haar daarop aanspreken en de kwestie aan de rechter
voorleggen, al roepende: 'How's that, umpire?'

3.2 Interrogatories

omschrijving, strekking en procedure
79. Interrogatories zijn op schrift gestelde vragen aan de wederpartij,
met behulp waarvan infonnatie kan worden verkregen die als (getui-
gen)bewijs kan dienen.

De historische achtergrond en strekking van interrogatories is dezelfde als
die van discovery of documents, namelijk een rechtsmiddel waarmee in de
context van de processuele (rechts)verhouding tussen partijen bewijsmateriaal,
hier in de vorm van een verklaring, kan worden verkregen. Naar aanleiding
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van voorstellen van de Review Body on Civil Justice (Report of the Review
Body on Civil Justice, Cm. 394, H.M.S.O., 1988) is Order 26, waarin inter-
rogatories zijn geregeld, bij RSC (Amendment No.4) 1989 (S.1. 1989 No.
2427, i.w.tr. 5 februari 1990) ingrijpend gewijzigd. De achtergrond daarvan
was het streven naar meer openheid in de procedure; zie White Book 26/111.

De procedure is dat de ene partij een aantal op schrift gestelde vragen aan
de wederpartij betekent, die ze in een affidavit (schriftelijke eed) dient te
beantwoorden. De op de interrogatories gegeven antwoorden kunnen later
in de procedure - geheel of gedeeltelijk - als bewijs worden overgelegd; RSC,
Order 26, rule 7; MATTHEWS, MALEK,Discovery, nr. 13.107. Tot twee keer
toe kunnen de interrogatories zonder meer aan de wederparti j worden betekend,
daarna is voorafgaand verlof van de reehter nodig; RSC, Order 26, rule 3(1).
Zie voor de procedure MATTHEWS, MALEK, Discovery, nr. 13.47 e.v.

Voor 1990 moesten interrogatories steeds aan de rechter worden verzocht.
Dit maakte deze mededelingsplicht tamelijk omslachtig en kostbaar. Vandaar
dat interrogatories voorheen weinig voorkwamen; vgl. JACOB,The fabric of
English civil justice, p. 96; ZANDER,Cases and materials, p. 95. Op een verzoek
tot 'ordered interrogatories' laat de rechter zich onder meer leiden door de
vraag of de te ondervragen partij in een pleading reeds 'further and better
particulars' heeft gegeven en of de feiten zijn betwist (RSC, Order 26, rule
4(2». In Order 26 is geen tijdslimiet aan de betekening van interrogatories
gesteld. In de praktijk worden interrogatories vaak betekend nadat de partij
van bepaalde informatie (bijv. na de uitwisseling van getuigenverklaringen)
op de hoogte is gekomen; O'HARE, Hn..L, Civil litigation, p. 403. Tardiviteit
kan in rekening worden gebracht bij de proceskostenveroordeling. Indien de
wederpartij bezwaren heeft tegen (enkele van) de interrogatories (bijv. op grond
van een privilege, de public interest immunity (zie § 4, respectievelijk § 5)
of de in Order 26 gegeven criteria (zie hierna) kan zij zich tot de rechter wenden
met het verzoek de vragen te herformuleren of in te trekken. Op de vragen,
die helder, duidelijk en beantwoordbaar moeten zijn opgesteld, dient een
genoegzaam antwoord te volgen; MATTHEWS, MALEK,Discovery, nr. 13.82.
Zie in het algemeen STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence, p. 309-312.

de voorwaarden: het relevantie- en noodzakelijkheidsvereiste
80. Evenals bij discovery of documents geldt ten aanzien van inter-
rogatories een relevantie- en noodzakeli jkheidsvereiste. Dit betekent dat
ook de reikwijdte van deze mededelingsplicht wordt bepaald door de
processuele (rechts)verhouding tussen partijen en het in de pleadings
gefonnaliseerde geschil.

In rule 1(1) van Order 26 is bepaald dat interrogatories die betrekking hebben
op enig onderwerp van het geschil (bijv. was de gedaagde aanwezig op een
aangegeven tijd en plaats waar een mondelinge overeenkomst tot stand zou
zijn gekomen?) kunnen worden betekend aan 'any other party', mits zij
noodzakelijk zijn ofwel 'for disposing fairly of the cause or matter' ofwei 'for
saving costs' . Ook voor interrogatories geldt dus zowel een relevantievereiste
waarmee fishing expeditions kunnen worden voorkomen (vgl. White Book
26/1/3), als een noodzakelijkheidsvereiste dat de bezwaren en ongemakken
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van deze mededelingsplicht zoveel mogelijk beoogt te beperken; MATIHEWS,
MALEK,Discovery, nr. 13.12-13.15,13.23 en nr. 13.40-13.41. In aansluiting
op hetgeen hierover bij discovery of documents (nr. 76 en 77) al is opgemerkt,
moet hier nog op het volgende worden geiet.

Als bewijs van relevante feiten ook in de vorm van een getuigenverklaring
tijdens het trial kan worden verkregen zijn interrogatories niet noodzakelijk,
omdat ze dan juist tot een verhoging in plaats van tot een verlaging van
proceskosten zullen leiden; White Book 26/1/4; Interrogaries kunnen in deze
context echter ook een bijdrage leveren aan een goede voorbereiding van het
trial. Partijen weten wat ze kunnen verwachten en het geschil kan worden
beperkt; MATIHEWS,MALEK,Discovery, nr. 42. Yoorts worden interrogatories
die niet betrekking hebben op feiten, maar op een mening, op de bron van
bepaalde informatie van de wederpartij, op de geloofwaardigheid van een
getuige (waarvoor cross-examination is bedoeld) en op het bewijsmateriaal
dat de wederpartij wil gaan gebruiken niet toegestaan; vgl. O'HARE,HILL,Civil
litigation, p. 403; MAlTHEWS,MALEK,Discovery, nr. 13.18-13.19 en nr. 13.44;
White Book 26/1/5 en 26/1/6. Ten slotte houdt de rechter interrogatories tegen
die 'oppressive' zijn. Daaronder valJen bijvoorbeeld vragen die tot doel hebben
om een erkenning van alle in de pleadings betwiste feiten te ontlokken, dan
wei die, gelet op de feiten, een onevenredig grote tijdsspanne omvatten. Yoorts
wordt het als 'oppressive' aangemerkt als de vragen onnauwkeurig of te
breedvoerig (,wollig') zijn geformuleerd; MATIHEWS, MALEK, Discovery,
nr. 13.45-13.46; White Book 26/1/5.

Gegeven de nog steeds vrij formele en beperkende voorwaarden en
criteria van de interrogatories-procedure kan de vraag worden gesteld
ofhet streven naar meer openheid bij de wijzigingen in 1990 voldoende
vruchten heeft afgeworpen.

Met name ANDREWS(Principles of civil procedure, nr. 11-062) is sceptisch
over de bijdrage van de interrogatories aan de toestroom van informatie in
een procedure. Het lijkt erop dat interrogatories pas gebruikt worden als alle
andere middelen (bijv. en onder meer een verzoek tot further and better
particulars en discovery of documents) zijn uitgeput. De regels - omschreven
als 'clumsy and over formal' - bevatten nog steeds te veel onnodige beperking-
en. ANDREWStekent daar wei direct bij aan dat interrogatories nuttig kunnen
zijn bij de verbetering van de uitwisseling van informatie tussen partijen, maar
evengoed de procedure kunnen vertragen en de kosten kunnen doen stijgen.
Zorgvuldigheid is dus geboden bij liberalisering van deze mededelingsplicht.
Dezelfde waarschuwing geldt natuurlijk ook voor andere processuele
mededelingsplichten. De tegenvallende resultaten leiden LORDWOOLF tot
de gedachte de interrogatories af te schaff en. Deze mededelingsplicht zou
kunnen worden gemist nu de pleadings vergezeld moeten gaan van tot staving
van stellingen dienende bescheiden; zie nr. 71 en LORDWOOLF, Access to
justice, interim report, p. 173; vgl. ook LORDWOOLF,Access to justice, draft
civil proceedings rules, rule 35.1 e.v. waarin het partijen moge1ijk wordt
gemaakt bij de rechter een bevel uit te lokken tot het geven van nadere
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infonnatie. De criteria die de rechter daarbij moet hanteren vallen samen met
die van discovery.

handhaving en sancties
81. De dwangmiddelen waarmee de interrogatories-procedure zijn
versterkt, bestaan uit een 'tweede ronde' en een discretionair sanctie-
beleid van de rechter.

Als de vragende partij ontevreden is met de antwoorden van de wederpartij
kan zij de rechter verzoeken te bepalen dat 'further and better particulars of
the answer given' worden gegeven; RSC, Order 26, rule 5(3). De toets is niet
ofhet (eerste) antwoord waar is, maar ofhet afdoende (,sufficient') is. Een
antwoord voldoet niet als het 'inconclusive, ambiguous or devious' is; vgl.
O'HARE, HrLL, Civil litigation, p. 407; MATTHEWS,MALEK, Discovery, nr.
13.lO2; White Book 26/5/3.

Als hiema nog steeds een ontoereikend antwoord wordt gegeven, of als
er helemaal geen antwoord is gekomen kan de rechter de hem meest geraden
maatregel treffen, waaronder toe- of afwijzing van de (hoofd)vordering. Voorts
kan hij de ondervraagde partij tevens wegens 'contempt of court' bestraffen;
RSC, Order 26, rules 6(1) en 6(2); MATTHEWS,MALEK,Discovery, nr. 13.104-
13.105;zieooknr.78.

3.3 Discovery of real evidence

omschrijving
82. Op daartoe strekkend verzoek van een van de partijen kan de reehter
bepalen dat een zaak die in het bezit is van een procespartij en die verband
houdt met een punt van geschiI ter inspectie beschikbaar wordt gesteld.

In RSC, Order 29, rule 2 is een regeling getroffen van een op een zaak
betrekking hebbende mededelingsplicht: de 'inspection of property', ook wei
'real evidence' genoemd. Van de voorwaarden die ook gelden ten aanzien
van discovery of documents en interrogatories vinden we hier aileen het
relevantievereiste terug. In Order 29 rule 2(1) zijn de zaken die voor inspectie
in aanrnerking komen als voigt omschreven:

"(...) property which is the subject-matter of the cause or matter, or as to
which any question may arise therein (...)".

De zaak dient in bezit ('possession') van een in de procedure betrokken partij
te zijn; zie White Book 29/2-3/4; MATTHEWS,MALEK, Discovery, nr.
15.06-15.08 en nr. 15.12.

De rechter heeft hier meer mogelijkheden dan bij de andere op bewijsmate-
riaal betrekking hebbende mededelingsplichten; vgl. RSC, Order 29, rule 3(1),
waarin is bepaald dat de rechter (ook) ambtshalve het nemen van een monster,
observatie en het uitvoeren van een experiment kan gelasten. In het White
Book (29/2-311) wordt bovendien opgemerkt, zij het met enige terughoudend-
heid, dat de rechter op grond van zijn zogenaamde 'inherent jurisdiction' over
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onderzoeksbevoegdheden beschikt, voor zover een eerlijke behandeling van
de zaak zulks impliceert.

Inspection of property is al mogelijk nog voordat een procedure is
aangevangen en inzaken over letsel- en overlijdensschade ook ten aanzien
van derden.

In verbinding met SCA 1981, Section 33(1) is in RSC, Order 29, rule 7A(l)
uitdrukkelijk bepaald dat de rechter de inspectie van een zaak, die in een
mogelijk te starten procedure naar verwachting verband zal houden met enig
onderwerp van geschil, al kan gelasten nog voordat de hoofdzaak in een
procedure aanhangig is gemaakt, ook als de zaak onder een derde is. In
procedures betreffende letsel- en overlijdensschade is het voorts moge1ijk dat
de rechter de inspectie beveelt van een zaak die zich niet onder een van de
partijen, maar onder een derde bevindt; SCA 1981, Section 34( 1) en 34(3)
in verbinding met RSC, Order 29, rule 7A(2); zie MATTHEWS,MALEK,
Discovery, nr. 15.02-15.05 en nr 15.11.

0pvallend is dat bij pre-action - al dan niet non-party - inspection niet de
eis van letsel- of overlijdensschade wordt gesteld, zoals dat weI het geval is
bij pre-action discovery of documents; vgl. SCA 1981, Sections 33(2) en 34(2)
in verbinding met RSC, Order 24, rule 7A;, zie ook nr. 76. Dit niet of
nauwelijks verkJaarbare onderscheid kan niet worden gladgestreken door een
document als een zaak op te vatten en de inzage ervan op grond van Order
29 (in plaats van Order 24) te verzoeken. In Huddleston v Control Risks
Information Services [1987] 1 WLR 701 overwoog HOFFMANJ namelijk dat
het bij inspection of property dient te gaan om de fysische aspecten van de
zaak (het 'medium'), en niet om de gegevens die het bevat (de 'message');
vgl. voorts White Book 29/2-3/1,29/2-3/2 en 29/2-3/3.

Een ander opmerkelijk punt is dat non-party inspection v66rdat een writ
is uitgevaardigd geen verband hoeft te houden met letsel- of overlijdensschade
en daarna weI. De willekeur hiervan komt - pijnlijk - naar voren in Douihech
v Findlay [1990] 1 WLR 269. De eiser vorderde vergoeding van schade die
hij had geleden omdat de koop van een antieke cello geen doorgang kon vinden,
omdat het muziekinstrument bleek te zijn gestolen en aan de rechtmatige
eigenaar moest worden geretoumeerd. In verband met de hoogte van de
schadevergoeding wilde de eiser de waarde van de cello door een deskundige
laten taxeren. De eigenaar weigerde hier echter medewerking aan te verlenen.
Om de inspection of property toch af te dwingen kon de eiser niets anders doen
dan de eigenaar als mede-gedaagde in de procedure te betrekken. Bij gebrek
van een 'cause of action' mocht dit echter niet baten. O'HARE en HILL (Civil
litigation, p. 299-302) wijzen erop dat als de eiser een verzoek tot inspection
had ingediend voordat hij de writ in de hoofdzaak had uitgebracht, er niets
aan de hand zou zijn geweest. Dit verschil laat zich maar moeilijk rechtvaardi-
gen; vgl. ook JACOB,The fabric of English civil justice, p. 97 en p. 139.
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3.4 De Anton Piller Order

omschrijving, grondslag en procedure
83. De hierboven behandelde mededelingsplichten zullen, als dreigt
dat de boom voortijdig wordt leeggeschud, niet de vruchten afwerpen
die men hoopt te plukken. Voor dergelijke situaties is in de rechtspraak
een bijzondere conservatoire maatregel in de vorm van een bewijsbeslag
ontwikkeld: de zogenaamde Anton Piller Order. Een Anton Piller Order
is een rechterlijk gebod gericht aan de (toekomstige) verweerder om
toestemrning te verlenen aan de eiser om, vergezeld van diens solicitor(s),
het woon- ofbedrijfspand van de verweerder binnen te treden en daar
te zoeken naar in de uitspraak omschreven voorwerpen en documenten.

De Anton Piller Order is vemoemd naar de eerste uitspraak van het Court of
Appeal waarin de order werd uitgesproken: Anton Piller v Manufacturing
Processes [1976] 1All ER 779 eCA) en strekttothet veiligstellen van mogelijk
bewijsmateriaal, indien gevreesd wordt dat het door de wederpartij zal worden
vernietigd. De basis van dit rechtsmiddel ('injunction') is gelegen in RSC,
Order 29, dat de

"(...) detention, custody or preservation of any property which is the subject-
matter of the cause or matter, or as to which any question may arise therein
(...) in the possesion of a party to the cause or matter"

mogelijk maakt, zowel in rechte (rule 1(1», a1s buiten rechte (rule 7A(I) in
verbinding met SCA 1981, Section 33(1»; zie nr. 82. In het bijzonder in zaken
betreffende intellectuele eigendom is de rechter een stapje verder gegaan en
heeft verlof verleend tot het leggen van beslag waardoor de inbreuk kan worden
opgespoord en de inbreukmakende zaken van de markt kunnen worden gehaaJd;
zie bijv. Universal City Studios v Mukhtar [1976] 1 WLR 568 (ChO). Het
beslag is voorts niet aileen beperkt tot zaken die de 'subject-matter of the cause
or matter' zijn, maar strekt zich ook uit tot (essentiele) bewijsrniddelen; zie
bijv. Yousif v Salama [1980] 3 All ER 405 (CA). Intussen is de Anton Piller
Order ook buiten de sferen van de intellectuele eigendom toegepast, bijvoor-
beeld in een echtscheidingsprocedure (Emanuel v Emanuel [1982] 2 All ER
342 (FD» en in het kader van de executie van een vonnis; Distibutori v Holford
[1985] 3 All ER 750.

De Anton Piller Order is niet een civielrechtelijk huiszoekingsbevel dat
de eiser, desnoods geforceerde, toegang biedt tot het pand van de verweerder.
Het is niet meer en niet minder dan een bevel van de rechter aan de verweerder
om de eiser toestemrning tot binnentreden te geven opdat beslag wordt gelegd
op documenten die tot bewijs kunnen dienen; zie LORDDENNING MR in Anton
Piller, p. 782-783; STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence, p. 19; vgl.
ook LoRD WOOLF, Access to justice, draft civil proceedings rules, rule I5.I(g).
De sanctie die de verweerder in het vooruitzicht wordt gesteld, contempt of
court, maakt evenwel dat een Anton Piller Order in de praktijk door de
verweerder weI degelijk a1s een huiszoekingsbevel zal worden opgevat. In
het verlengde van het bewijsbeslag functioneert de Anton Piller Order derhalve
als een vorm van pre-action discovery.
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De voorwaarden waaronder een Anton Piller Order kan worden
toegewezen zijn in wezen de (nog strengere) afgeleiden van het relevantie-
en noodzakelijkheid-vereiste gecombineerd met een gegronde vrees voor
verduistering. Derhalve is ook de grondslag van de Anton Piller Order
gelegen in de processuele (rechts)verhouding van partijen.

Inbeknopte bewoordingen formuleerde ORMRODLJ in Anton Piller (p. 784)
de volgende vier vereisten voor de Anton Piller Order:

"First, there must be an extremely strong prima facie case. Secondly, the
damage, potentia! or actual, must be serious for the plaintiff. Thirdly, there
must be clear evidence that the defendants have in their possession
incriminating documents or things, and [fourthly, WvdR] that there is a
real possibility that they may destroy such material before any inter partes
application can be made".

lets minder concreet stelde LORDDENNINGMR in dezelfde zaak dat een Anton
Piller Order alleen op z'n plaats is (p. 783)

"where it is essential that the plaintiff should have inspection so that justice
can be done between the parties".

Zie ook ANDREWS, Principles of civil procedure, nr. 8-017 en STYLE,
HOLLANDER,Documentary evidence, p. 22-23. Met andere woorden, de
processuele (rechts)verhouding waarin partijen jegens elkaar staan, brengt
onder bijzondere omstandigheden (te weten, grote - potentiele - schade naar
rato van proportionaliteit; vgl. White Book 29/3-3/6) mee dat beslag wordt
gelegd op relevant bewijsmateriaal als dat absoluut noodzakelijk is voor
de - latere - vaststelling van de rechtspositie van partijen.

De vier criteria hebben geen aanleiding gegeven tot een uitvoerige
jurisprudentie. We mogen concluderen dat Anton Piller op deze punten voor
zich spreekt en - in een keer - voldoende duidelijkheid heeft geschapen. Ter
aanvulling kan nog worden opgemerkt dat de vrees voor verduistering kan
worden gestaafd door te stellen en te bewijzen dat verweerder eerder dergelijk
gedrag heeft vertoond of dat hij daadwerkelijk gedreigd heeft bewijs te
vemietigen. Ten slotte mag ook de Anton Piller Order niet voor fishing
expeditions worden gebruikt; Hytrac Conveyors v Conveyors International
[1982] 3 All ER415 (CA).

Op het verzoek tot een Anton Piller Order hoeft de verweerder niet te
worden gehoord. Ter beschenning van zijn belangen gaat een Anton Piller
Order vergezeld van een aantal processuele waarborgen.

Voor een ondememing betekent de Anton Piller Order veelal dat beslag wordt
gelegd op zo'n omvangrijk en wezenlijk deel van de bedrijfsadministratie dat
de bedrijfsvoering volledig stagneert. Voor een particulier is de inbreuk op
de privacy van het eigen huis en het doorzoeken van persoonlijke bezittingen
bij de executie van een Anton Piller Order a! gauw een ingrijpende gebeurtenis;
vgl. SCOTTJ in Columbia Picture Industries v Robinson [1986] 3 WLR 542
(ChD) en DOCKRAY,LADDIE,Piller Problems, (1990) 106 LQR, p. 601 e.v.
Deze 'draconische' effecten van de Anton Piller Order worden nog versterkt
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door het feit dat, om te voorkomen dat het bewijsbeslag zijn doe1voorbij schiet,
de verweerder bij de behandeling van het bewijsbeslag niet vooraf wordt
gehoord. Deze schending van het beginsel van hoor en wederhoor is
gesanctioneerd door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, 30 maart
1989, series A Of. 152, NJ 1991,522 inzake Chappell v United Kingdom.
Bovendien staat de zware sanctie van contempt of court op het niet nakomen
van de Order, zelfs aJs achterafblijkt dat de Order op ondeugdelijke gronden
is verleend; vgl. DOCKRAY,LADDIE,a.w.,p. 616-617 en O'HARE,HILL, Civil
litigation, p. 295. Dit maakt het voor de verweerder toch aJ zeer ingrijpende,
'draconische' effect van de Anton Piller Order (dat wei is omschreven aJs een
'nuclear weapon of the law'; vgl. ZANDER,Cases and materiaJs, p. 93) nog
ernstiger. Temeer nu de aanvankelijke verwachting dat de Order een tamelijk
zeldzame verschijning zou zijn, bepaald niet is uitgekomen.

Teneinde de bezwaren van een Anton Piller Order zoveel mogelijk tegen
te gaan (om niet te zeggen: rnisbruik ervan te voorkomen), zijn in de procedure
een aantaJ waarborgen ingebouwd. Zo kan van de eiser een toezegging worden
verJangd dat de schade die door het bewijsbeslag aan de verweerder wordt
toegebracht geheel of gedeeltelijk wordt vergoed (,undertaking as to costs')
en dat de inbeslaggenomen zaken en documenten niet oneigenlijk worden
gebruikt; zie voor een uitzondering Crest Homes v Marks [1987] 2 All ER
1974 (HL). Voorts dient de Anton Piller Order met overlegging van kopieen
van het bewijs waar het op steunt aan de verweerder te worden betekend. De
solicitor die - aJs een 'officer of the court' - met de executie van de Order is
belast, moet de verweerder in duidelijke en eenvoudige bewoordingen op de
hoogte stellen van de inhoud van de Order en haar wijzen op de mogelijkheid
om professionele rechtshulp in te schakelen; zie omtrent dit laatste STYLE,
HOLLANDER,Documentary evidence, p. 28-30. Ten slotte moet de verweerder
ook gewezen worden op de mogelijkheid om de Anton Piller Order aan te
vechten ('discharge'), hoewel dit van weinig praktische waarde is, omdat het
verzet geen schorsende werking heeft en dus de dreigende contempt of court
niet kan afwenden; zie O'HARE, HILL, Civil litigation, p. 295; STYLE,
HOLLANDER,Documentary evidence, p. 23- 33; ZANDER,Cases and materials,
p. 96, White Book 29/3-3/6.

SCOTT] heeft zich in Columbia Picture Industries v Robinson [1986] 3
WLR 542 (ChO) afgevraagd of de bovengenoemde waarborgen - met name
tegen het licht van de schending van het beginsel van hoor en wederhoor - wei
voldoende zijn, In die procedure was de zaak behoorlijk uit de hand gelopen,
wat de solicitor van de eiser op een boete van £ 10.000 kwam te staan! Naar
aanleiding hiervan heeft SCOTT J een aantal aanvullende verbeteringen
voorgesteld. In de eerste plaats hoort het eigenlijke beslag zo kort mogelijk
te duren. Het gaat hier slechts om een conservatoire maatregel en dat betekent
dat zodra het bewijs is veiliggesteld door middel van inventarisering en
fotokopiering, de documenten moeten worden teruggegeven aan de beslagene
(in Columbia Picture werden de stukken gedurende de gehele procedure door
de solicitor van de beslagJegger bewaard!). In de tweede plaats zou tijdens
het leggen van het beslag een gedetailleerde en nauwkeurige opsomming
moeten worden gemaakt van het inbeslaggenomen materiaaJ door de solicitor
die met de executie van de Anton Piller Order is belast. Inde derde plaats moet
er door de solicitor met klem op worden toegezien dat aIleen beslag wordt
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gelegd op de in de Order vermelde zaken en documenten en dat geen
aanverwante documenten worden meegenomen. In de vierde plaats behoren
de inbeslaggenomen zaken en documenten, als dat noodzakelijk is, in bewaring
te worden gegeven bij een onafhankelijke en onpartijdige officer of the court.
Ten slotte moet gewaakt worden tegen een 'beslag-exces'. Uiteindelijk behoort
de rechter te bepalen of een document relevant is. Hier is een affidavit
(schriftelijke eed) waarmee het verzoek tot een Anton Piller Order is gestaafd,
zeker niet automatisch beslissend.

De op dit punt eveneens ontevreden DOCKRAYen LADDfEhebben betoogd
dat een onathankelijke solicitor of een ambtenaar zou moeten worden belast
met de executie van het bewijsbeslag. Ingevolge IBM United Kingdom v Prima
Data International, [1994] 1 WLR 719 dient thans een 'supervisory solicitor
aanwezig te zijn bij de tenuitvoerlegging van een Anton Piller Order. Tevens
zou volgens DOCKRAYen LADDIEde eiser na afloop in het bijzijn van de
verweerder voor de rechter rekening en verantwoording moeten afleggen met
betrekking tot het verloop en de resultaten van het beslag. Ten slotte stellen
zij voor dat de verweerder niet in contempt of court wordt gehouden als hij
zich volgens de daartoe geeigende kanalen verweert tegen de Order; voor dit
laatste punt kan steun worden gevonden in Bhimji v Chatwani [1991] 1 All
E.R 704, geannoteerd in (1992) 11 CJQ, p. 93-95.

Met Universal Thermosensors v Hibben [1992] 3 All ER 257 (ChD) hebben
genoemde schrijvers navolging gekregen. In die zaak bleek de Anton Piller
Order veel op te leveren, doch de impact van de Order op de betrokkenen was
groot: de Order werd om 7.15 's ochtends ten uitvoer gelegd ten overstaan van
de nog in nachtkledij gehulde vrouw des huizes, wier kinderen nog in bed lagen
en die er op dat tijdstip natuurlijk niet in slaagde rechtsbijstand te verkrijgen.
In een obiter dictum stelt SIR DONALDNICHOLLSY-C naar aanleiding van
een en ander - onder meer - het volgende voor. In verband met de gewoonlijk
in de Anton Piller Orders opgenomen bepaling dat de verweerder zich terstond
vanjuridische bijstand mag voorzien, dient de Order tijdens kantooruren te
worden geexecuteerd. Yoor zover mogelijk moet een lijst worden opgemaakt
van de in beslag genomen bescheiden. De Order dient erin te voorzien dat
indien het bewijsbeslag in een bedrijfplaatsvindt, er een persoon die voor het
bedrijf kan optreden aanwezig is. In voorkomende gevallen dient de Order
te voorzien in waarborgen die beogen te voorkomen dat met behulp van de
Order informatie wordt verkregen die van invloed is op de onderlinge
concurrentie tussen de betrokken partijen. Ten slotte stelt ook SIRNICHOLLS
voor dat de Anton Piller Order onder de leiding van een onafhankelijke en
ervaren solicitor ten uitvoer wordt gelegd. Dit laatste heeft uiteindelijk zijn
beslag gekregen in de Practice Direction (Mareva injunctions and Anton Piller
Orders) [1994] 1 WLR 1233 die voor alle divisions van bet High Court geldt;
zie hierover DAVlES,Anton Pillers after the Practice Direction. (1996) 15 CJQ
p. 13-17 en, bijzonder instemmend, STYLE, HOLLANDER,Documentary
evidence, p. 20-21; zie in gelijke zin als de practice direction LORDWOOLF,
Access to justice, draft civil proceedings rules, rule 16.3(2)(b).

Teneinde aan de bezwaren van een Anton Piller Order tegemoet te komen
beeft HOFFMANNJ in een ongepubliceerde zaak een minder ingrijpende variant
van het huidige bewijsbeslag voorgesteld. Dit voorstel komt erop neer dat de
verweerder alle documenten waarop de Order betrekking heeft en waarover
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zij beschikt aan door haar aan te wijzen - onafhankelijke - solicitor in bewaring
worden gegeven. Tevens legt de verweerder aan eiser een lijst van de
desbetreffende documenten over. Alsdan kan de zo ingrijpende 'huiszoeking'
achterwege blijven en tegelijkertijd aan de eiser een betrekkelijke sterke
zekerheid worden geboden; zie hierover STYLE, HOLLANDER, Documentary
evidence, p. 21-22.

Geconstateerd kan worden dat het bewijsbeslag niet aan fundamentele
kritiek blootstaat maar dat de uitwerking van de Anton Piller Order-
procedure een heikel punt is gebleken dat vatbaar was (en is) voor
verbetering.

4 Privilege

inleiding
84. Hierboven zijn de processuele mededelingsplichten die inhet Engels
burgerlijk procesrecht voorkomen bestudeerd. Gebleken is dat het proces
van informatievoorziening tot uitdrukking komt in twee centrale medede-
lingsplichten. De ene mededelingsplicht heeft betrekking op feiten die
het geschil bepalen (de pleadings) en de andere op het bewijs daarvan
(discovery). Eerder is al kort aangekondigd dat deze mededelingsplichten
niet zonder uitzonderingen zijn. Op grond van een zogenaamd 'privilege'
of de 'public interest immunity' kan een partij worden ontheven van de
(mededelings)plicht tot het overleggen van bewijs.

In deze en in de volgende paragraafkomen de uitzonderingen op de processuele
mededelingsplichten aan de orde. De public interest immunity wordt in
paragraaf 5 besproken. Eerst wordt in deze paragraaf ingegaan op de te
onderscheiden privileges, maar niet dan nadat ter inleiding kort enige aandacht
is geschonken aan de inhoud en de achtergrond vanhet begrip privilege zelf.
Daama worden achtereenvolgens behandeld het 'legal professional privilege'
(§ 4.1), de 'without prejudice' regel (§ 4.2) en ten slotte het 'privilege against
self-incrimination' (§ 4.3).

definitie
85. In het gezaghebbende CROSSONEVIDENCE(p. 451) wordt privilege
als volgt omschreven:

..A witness is said to be privileged when he may validly claim not to
answer a question or to supply information which would be relevant
to the determination of an issue in judicial proceedings."

Een privilege beperkt zich dus niet slechts tot het getuigenbewijs, maar
heeft betrekking op aIle bewijsmiddelen. Een privilege vormt dus een
emstige belemmering voor de waarheidsvinding. Dit heeft niets te maken



het legal professional privilege 135

met de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het bewijs zelf. De reden
is buiten de sfeer van het bewijsrecht gelegen en terug te voeren op
overwegingen van algemeen belang, waar een groter gewicht aan wordt
toegekend dan aan dat van de (door en in de pleadings getrokken grenzen
van de) waarheidsvinding. Dit impliceert een belangenafweging waarvan
de uitkomst kan varieren met de in de loop der tijden wisselende
maatschappelijke opvattingen.

Zie voor andere, gelijk1uidende definities van een privilege KEANE,The modem
law of evidence, p. 507 en JACOB,The fabric of English civil justice, p. 98.
Ter aanvulling op de begripsbepaling worden in CROSS ON EVIDENCE,p.
451-453 een aantal algemene kenmerken van privilege genoemd. De eerste
is dat privilege een 'ontheffingsreeht' is dat het de gereehtigde persoon of groep
van personen mogelijk maakt een gebod, namelijk dat van discovery, niet na
te leven. Dit laat overigens onverlet dat de desbetreffende feiten en omstandig-
heden zonder bezwaren op een andere wijze en met andere middelen
(zogenaamd 'secondary evidence') kunnen worden bewezen; zie PARKBin
Lloyd v Mostyn (1842) 10 M & W 478 op p. 481-482 en Calcraft v Guest
[1898] 1 QB 759. illde tweede plaats verschaft privilege een (subjectief) recht
dat slechts toekomt aan een specifiek omschreven categorie van personen.
Dit persoonsgebonden karakter brengt mee dat een procespartij de (eind)
beslissing in het materiele geschil in appel niet kan aanvechten met de grief
dat een privilege waarop niet zij, maar de wederpartij of een getuige zich heeft
beroepen, ten onreehte wei of niet is toegekend; zie R. v Kinglake (1870) 22
LT 335, genoemd door KEANE, The modem law of evidence, p. 510 en in
CROSSONEVIDENCE,p. 452 en noot 9. In de derde plaats mag - last but not
least - onder vigeur van het Engels recht geen nadeJige gevolgtrekking worden
gemaakt uit het enkele feit dat een beroep wordt gedaan op een privilege; zie
CROSSONEvIDENCE,p. 452; zie voorts Wentworth v Lloyd (I 864) 10 HLCas
589; KEANE, The modem law of evidence, p. 510.

4.1 Het legal professional privilege

definitie
86. Alle elementen die het legal professional privilege bepalen, zijn
in de T' druk van CROSS ON EVIDENCE (p. 428) tot de volgende definitie
gecomprimeerd:

"In civil and criminal cases, confidential communications passing
between a client and his legal adviser need not be given in evidence
by the client and, without the client's consent, may not be given in
evidence by the legal adviser in a judicial proceeding if made either:
(1) to enable the client to obtain, or the adviser to give, legal advice;

or
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(2) with reference to litigation that is actually taking place or was
in the contemplation of the client.

Communications passing between the legal adviser or client and third
parties need not be given in evidence by the legal adviser if they come
within (2) above."

Zie voor vergelijkbare omscbrijvingen Law Reform Committee, 16th Report
(privilege in civil proceedings), Cmnd. 3472, 1967, p. 8; CROSSONEVIDENCE,
p. 470; KEANE, The modem law of evidence, p. 519; MATTHEWS,MALEK,
Discovery, nr. 8.10.

de ratio van de regel
87. De grondslag van het in de Engelse rechtspraak ontwikkelde legal
professional privilege is dat het uit oogpunt van een correcte rechtspleging
en de eisen van een goede procesorde onontbeerlijk is dat rechtszoekenden
een beroep kunnen doen op adequate rechtsbijstand, welke slechts op
passende wijze kan worden geboden als de rechtshulpverlener door zijn
client naar volledigheid wordt ingelicht omtrent de feiten en omstandig-
heden van het hem voorgelegde probleem. Hieruit volgt dat iedere vrees
dat de door de client gegeven informatie door anderen - waaronder de
potentiele tegenpartij - via de rechtshulpverlener kan worden achterhaald,
om vervolgens als bewijsmiddel tegen de client te worden gebruikt, zo
veel mogelijk dient te worden weggenomen. Dit maakt het noodzakelijk
een uitzondering te aanvaarden op mededelingsplichten waarmee bewijs-
middelen kunnen worden gevonden: het legal professional privilege.

De basis van het huidige legal professional privilege is door het House of Lords
(in 1833) gelegd in de 'landmark case' Geenough v Gaskell [1824-34] All
ER Rep. 768 (HL). In de leading speech van LORD BROUGHAM is het
uitgangspunt van het legal professional privilege, de spil waar het om draait,
als volgt verwoord (p. 770):

"(...) it is out of regard to the interest of justice, which cannot be upholden,
and to the administration of justice, which cannot go on without the aid
of men skilled in jurisprudence, in the practice of the courts, and in those
matters affecting rights and obligations which form the subject of all judicial
proceedings. "

In dit licht kan de bescherming die het legal professional privilege biedt niet
gemist worden. lmrners (p. 770):

"if the privilege did not exist at all, everyone could be thrown upon his own
legal resources. Deprived of all professional assistence, a man would not
venture to consult any skillful person, or would only dare to tell his
counsellor half his case."

De in Greenough v Gaskell geformuleerde ratio is in Anderson v Bank of British
Columbia (I 876) 2 ChD 644, herhaald, waar SIR GEORGEJESSELMR in haast
klassieke bewoordingen en onder verwijzing naar LORD BROUGHAM,de
strekking van het privilege als volgt heeft omschreven (p. 649):
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"(...) that as, by reason of the complexity and difficulty of our law, litigation
can only be properly conducted by professional men, it is absolutely
necessary that a man, in order to prosecute his rights or to defend himself
from an improper claim, should have recourse to the assistence of
professional lawyers, and it being so absolutely necessary, it is equally
necessary, to use a vulgar phrase, that he should be able to make a clean
breast of it to the gentleman whom he consults with a view to the
prosecution of his claim, or the substantiating of his defence against the
claim of others; that he should be able to place unrestricted and unbounded
confidence in the professional agent, and that the communications he so
makes to him should be kept secret, unless with his consent, that he should
be enabled properly to conduct his litigation. That is the meaning of the
rule."

Honderd jaar later inspireerde dit LORDWILBERFORCEin Waugh v British
Railways Board, [1979] 2 All ER 1169 CHL), tot de overweging (p. 1169):

"C···)that anything should be done in order to encourage anyone who knows
the facts to state them fully and candidly - as JESSELMR said, to bare his
breast to his lawyer (Anderson v Bank of British Columbia). This he may
not do unless he knows that his communication is privileged" (vindplaats
weggeiaten, WVDR).

Met een licht verschoven accent, namelijk op het belang dat een geschil in
een w vroeg mogelijk stadium wordt opgelost, opdat een procedure kan worden
voorkomen, keren de aangehaalde woorden van SIRGEORGEJESSELMR voorts
terug in de opinion van BINGHAMLJ inzake Ventouris v Mountain, The Italia
Express, [1991] 3 All ER 472 (CA), p. 475:

"The doctrine oflegai professional privilege is rooted in the public interest,
which requires that hopeless and exaggerated claims and unsound and
spurious defences be so far as possible discouraged, and civil disputes so
far as possible settled without resort to judicial decision. To this end it is
necessary that actual and potential litigants, be they claimants or respon-
dents, should be free to unburden themselves without reserve to their legal
advisers, and their legal advisers be free to give honest and candid advice
on a sound factual basis, without fear that these communications may be
relied on by an opposing party if the dispute comes before the court for
decision. It is the protection of confidential communications between client
and legal adviser which lies at the heart of legal professional privilege, as
is clear from the classical exposition of the law by JESSELMR in Anderson
v Bank of British Columbia (...)".

Vgl. voorts LORDEDMUND-DAVIESin Waugh v British Railways Board, p.
1181-1182; VINELOIT J in Derby & Co v Weldon (No.7) [1990] 1 WLR 1156
(in hoger beroep op een ander punt vernietigd); zie ook ANDREWS,Principles
of civil procedure, nr. 12-008 t.m 12-011; KEANE,The modem law of evidence,
p. 519-520; STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence, p. 162-163; zie ook
NEWBOLD, Ph.D. thesis, 1990 (niet gepubliceerd, doch aanwezig in de
bibliotheek de London University), p. 1-2, met name de in noot 4 genoemde
jurisprudentie.
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Hoewel het legal professional privilege in Engeland op een stevig
fundament rust, is deze figuur niet geheel zonder kritiek gebleven. De
tegenwerpingen van de critici zijn vooral gericht op de belemmering van
de waarheidsvinding en - in verband daarmee - op het absolute karakter
van het privilege.

Onder de tegenstanders die het legal professional privilege en de heersende
opvattiugen daaromtrent in de loop der tijden heeft gekend zijn er sommigen
die zich volledig tegen het privilege hebben gekeerd (' abolitionisten'), terwijl
anderen het absolute karakter ervan hebben bestreden (' balancing interest
approach'). Als belangrijke vertegenwoordiger van het abolitionisme kon
(slechts) genoemd worden JEREMYBENTHAM,Rationale of Judical Evidence
(1827). Daarnaast worden in lH. W1GMORE,A Treatise on the Anglo-American
Law of Evidence, McNaughton Rev., 1961, genoemd LORDLANGDALEen
CHIEF JUSTICEAPPLETON.In de visie van BENTHAMis het vaststellen van de
waarheid de alles overheersende idee die het procesrecht zou moeten bepalen.
Op die grond zou geen plaats zijn voor het legal professional privilege. De
ideeen van BENTHAMhebben op dit punt geen enkele aanhang gevonden, noch
in Engeland, noch in het Britse Gemenebest, noch in de Verenigde Staten.
Weliswaar is de waarheidsvinding van grote betekenis voor het procesrecht,
maar dit belang wordt niet geacht te derogeren aan enkele fundarnentele regels
van een democratische rechtsstaat die in acht dienen te worden genomen in
een civiele of strafrechtelijke procedure. Het legal professional privilege kan
worden gezien als uitwerking van zo'n regel; vgl. recent NEWBOLD(Ph.D.
thesis, 1990 (niet gepubliceerd), p. 6) die de abolitionistische benadering
krachtig heeft bestreden met het argument dat in het legal professional privilege
zo'n regel tot uitdrukking is gebracht.

In de 'balancing interest approach' wordt weliswaar de ratio van het legal
professional privilege erkend, maar wordt betwist dat de bescherming van
de raadsman-client verhouding onder aile omstandigheden een groter belang
vertegenwoordigt dan dat van de waarheidsvinding. Dit betekent dat deze
belangen niet op een abstract niveau moeten worden afgewogen, zoals binnen
de heersende opvattingen wordt verdedigd, maar in de concrete zaak die de
rechter ter beoordeling is voorgelegd. Respectering van een beroep op legal
professional privilege moet dan afhangen van het antwoord op de vraag of
het nadeel bij toewijzing van het privilege groter zou zijn dan bij afwijzing
ervan. Zie hierover PAIZES,Towards a broader balancing of interests: Exploring
the theoretical foundations of legal professional privilege, (1989) 106 South
African LJ 109. Deze benadering heeft het bezwaar dat het voor de client
moeilijk is om in te schatten of en in hoeverre hij door het legal professional
privilege wordt beschermd. Daarmee schiet het privilege zijn doe! voorbij.
Zo kunnen we bij BRETTMR in Pearce v Foster (1885) 15 QBD 114, p. 119-
120lezen:

"The reason of the privilege is that there may be free and confidential
communication between solicitor and client (...) but, if at any time or under
any circumstances such communications are subject to discovery it is
obvious that this freedom of communication will be impaired."



het legal professional privilege 139

Illustratiefzijn ook de woorden van CROOM-JOHNSONLJ in The Aegis Blaze
[1986] I Lloyd's Rep 203, p. 211 :

"[counsel, WVDR] said that, in those circumstances, the Court must balance
the conflicting public policy considerations - that of completeness of the
evidence before the Court and that of legal professional privilege. In my
view that balancing act should not be done in any circumstances where legal
professional privilege attaches. The balancing act has already been done
by the making of the rule of legal professional privilege; and to do what
counsel for the respondents submitted should be done in subsequent
litigation would be to deny, in effect, the existence of that rule."

Zie voor eenzelfde geluid Regina v Derby Magistrates' Court, Ex parte B en
Same v Same, Ex parte Same [1995] 1 WLR 681 (HL) (met een voorbehoud
op dit punt van LORDNICHOLLSOFBIRKENHEAD(p. 701)). Hieruit vloeit voort
dat indien is komen vast te staan dat aan alle vereisten is voldaan, het legal
professional privilege van rechtswege geldt en dat er geen plaats is voor een
discretionaire beoordelingsvrijheid van de rechter, hoe belangwekkend en
beslissend het geprivilegieerde materiaal ook kan zijn.ln de rechtspraak heeft
de 'balancing interest approach' dan ook geen navolging gekregen.

Tot op heden hebben andere professionele relaties, zoals bijvoorbeeld
die tussen de arts en de patient of de geestelijke en de gelovige, in
Engeland niet de bescherming gekregen die in de verhouding tussen de
rechtshulpverlener en de client wordt genoten.

Het onderscheidende criteriurn dat wordt gebruikt om dit verschil te rechtvaar-
digen luidt dat in die andere relaties het reele en potentiele gevaar van een
processuele mededelingsplicht niet of nauwelijks aanwezig is, omdat daar niet
zoals bij rechtshulpverlening haast per definitie rekening moet worden
gehouden met de mogelijkheid van een procedure. Dit betekent dat een
privilege in die relaties niet functioneel is en dus gemist kan worden, zeker
als het belang van de waarheidsvinding in aanmerking wordt genomen; zie
in deze zin: CROSSONEVIDENCE,p. 494-498; Law Reform Committee, 16e

Report (privilege in civil proceedings), Cmnd. 3472, 1967, p. 19-22; Barciays
Bank pic. v Taylor [1989] 1 WLR 1066.

Als de patient en de gelovige (waarover Epp, Recognition of religious
advisor privilege in Canada's Supreme Court, [1992] 56 MLR p. 233-238)
zich - toch - voor een processuele mededelingsplicht gesteld zien, zullen zij,
bij gebreke van een privilege, hun toevlucht tot andere leerstukken moeten
zoeken. Hierbij kan gedacht worden aan discovery zelf en aan de discretionaire
beoordelingsruimte die de rechter daar heeft en aan de zogenaamde 'public
interest immunity' in verband met 'confidentiality'; zie hierover nr. 105 en
106.

het legal professional privilege is een recht van de client
88. Met LORD WILBERFORCE in Waugh v British Railways Board [1979]
2 All ER 1169, p. 1172, en BINGHAM LJ in Ventouris v Mountain, The
ItaliaExpress [1991] 3 All ER472, p. 475 inde hand kan wordengesteld
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dat de woorden "legal professional" de essentie van het privilege
onvoldoende nauwkeurig weergeven. Immers, uit de ratio voigt dat de
uitzondering die het legal professional privilege vormt op bewijsrech-
telijke mededelingsplichten per defmitie strekt tot bescherming van de
hulpbehoevende rechtszoekende, in de definitie de "client" genoemd.
Om deze reden heeft het legal professional privilege de vorm gekregen
van een zwijgrecht van de client waaraan een zwijgplicht van de
rechtshulpverlener isgekoppeld. Dit betekent dat alleen de client bevoegd
is om over dit recht te beschikken en er desgewenst afstand van kan doen
(,waiver'). De rechtshulpverlener is, zolang dit niet is gebeurd, gehouden
om in voorkomende gevallen een beroep te doen op het privilege.

Voor het bewerkstelligen van waiver is een expliciet daartoe strekkende
verklaring van de rechthebbende niet vereist. Uit een handeling van openbaar-
making wordt ook weI een impliciete waiver afgeleid. Het enkele verwijzen
naar een geprivilegieerd document in een pleading is hiervoor onvoldoende;
Buttes Gas & Oil Co. v Hammer (No.3) [1980] 3 All ER 475 (CA). Wat wei
als waiver wordt uitgelegd is het tijdens trial voorlezen van een stuk waarvoor
een beroep op het privilege kon worden gedaan (Great Atlantic Insurance Co.
v Home Insurance Co. [1981] WLR 529 (CA)), het citeren van een geprivile-
gieerd document in een pleading (Tate & Lyle International v Government
Trading Corporation [1984] L.S. Gaz. 3341 (CA); STYLE, HOLLANDER,
Documentary evidence, p. 220-221) en het als bewijsmiddel gebruiken van
voor privilege vatbare verklaringen (General Accident Fire and Life Assurance
Corporation v Tanter [1984] 1 WLR, 100 (QBD)). Ook het instellen van een
vordering tegen de eigen rechtshulpverlener door de client geldt als - impli-
ciete - waiver; Lillicrap v Nalder & Son [1993] 1 WLR 94 (CA) en Neder-
landse Reassurantie Groep v Bacon & Woodrow [1995] 1 All ER 976,
waarover STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence, p. 228-229; zie voorts
MATTHEWS,MALEK, Discovery, nr. 9.06 e.v., zie ook 3" suppl. (1996), nr.
9.03.

Bij dit alles geldt dat handelingen van de solicitor aan diens client worden
toegerekend, zelfs als het optreden van de raadsman tegen de wil of in strijd
met de belangen van de client is; TEMPLEMANLJ in Great Atlantic Insurance
Co. v Home Insurance Co., p. 539-540. Vanafhet moment dat de wederpartij
op basis van de waiver heeft gehandeld, met andere woorden, vanafhet moment
dat de stukken daadwerkelijk zijn ingezien (inspection), is de waiver
onherroepelijk; Goldman v Hester [1988] 3 All E.R 97 (CA).

Gedeeltelijke waiver, dit wil zeggen het opgeven van het privilege ten
aanzien van een dee! van de geprivilegieerde comrnunicatie, geldt als waiver
van de gehele communicatie. De reden hiervan is dat een 'halve waarheid'
rnisleidend kan zijn en de vraag of dit zo is alleen maar kan worden beantwoord
als de 'hele waarheid' wordt onthuld; TEMPLEMANLJ in Great Atlantic
Insurance Co. v Home Insurance Co., p. 538-539. Deze regel is ook weI zo
ruim uitgelegd dat het opgeven van privilege ten aanzien van een document,
waiver van aile stukken waarnaar indat document wordt verwezen en die op
hetzelfde (deel)onderwerp betrekking hebben tot gevolg heeft; General
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Accident Fire and Life Assurance Corporation v Tanter [1984] 1 WLR, 100
(QBD). In GE Capital Corporate Finance Group v Bankers Trust [1995] 1
WLR 172 (CA) relativeert het Court of Appeal deze interpretatie door erop
te wijzen dat uiteindelijk de relevantie het bepalende criterium is. Dit betekent
dat zonder bezwaar een niet relevant gedeelte van een document kan worden
achtergehouden. Voorts kan een geheel op zich zelf staand onderdeel worden
afgescheiden, zonder dat het tot waiver ten aanzien van het geheel geldt. Zie
CROSSONEVIDENCE,p. 474-477; KEANE,The modem law of evidence, p.
537-538; MATTHEWS,MALEK, Discovery, nr. 9.26; STYLE, HOLLANDER,
Documentary evidence, p. 167-170 en p. 217-218.

Dat het legal professional privilege een zwijgrecht van de client is,
betekent voorts dat het hier om een persoonlijk recht gaat dat niet aan
de informatie is verbonden. Daaruit voIgt dat het legal professional
privilege het gebruik in rechte van bewijsmiddelen die per ongeluk of
door toedoen van de raadsman uit de macht van de client zijn geraakt
(' inadvertent disclosure') niet kan blokkeren. 'Secondary evidence', dit
is bewijs van feiten waarop geprivilegieerd materiaal betrekking heeft
dat bij anderen dan bij de client of diens raadsman is verkregen, kan
evenmin door het legal professional privilege worden geecarteerd, Om
deze redenen kan de bescherming van het legal privilege als recht van
de client in sommigen gevallen danig gefrustreerd worden. Onder
bepaalde omstandigheden kan een op de regels van Equity gebaseerde
'remedy', een zogenaamde injunction, strekkend tot het verbod om het
litigieuze vertrouwelijke materiaal te onthullen en (in rechte) te gebruiken,
hier uitkomst bieden.

Nu het legal professional privilege zwijgrecht van de client is, fungeert het
in diens handen a1seen schild waarmee hij zichzelfkan verdedigen tegen een
aanval met mededelingsplichten. Niet de vertrouwelijke informatie, maar de
persoon, de client wordt door het privilege beschermd. Dit betekent dat
vertrouwelijke informatie die in handen van derden is gekomen onder vigeur
van de Common Law niet met behulp van het legal professional privilege kan
worden heroverd. Het privilege werkt aileen defensief, niet offensief; vgl.
ANDREWS,The influence of Equity upon the doctrine oflegal professional
privilege, (1989) 105 LQR p. 608. Dit is reeds lang een uitgemaakte zaak en
nog eens onderstreept in Calcraft v Guest [1898] 1 QB 759 (CA). In die zaak
was de verweerder te goeder trouw in het bezit gekomen van geprivilegieerde
schriftelijke stukken van de eiser, waarvan hij de kopieen als secondary
evidence in het geding wilde brengen, nadat hij de originelen had geretoumeerd
aan de eiser. LINDLEYMR overwoog:

"That appears to me to be covered bij the authority of Lloyd v Mostyn (1842)
10 M & W 478, where Parke B said: 'Where an attorney instructed
confidentially with a document communicates the contents, or suffers
another to take a copy, surely the secondary evidence so obtained may be
produced. Suppose the instrument were even stolen, and a correct copy
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taken. would it not be reasonable to admit it?' The matter dropped there;
but other members of the court all concurred in that, which I take to be a
distinct authority that secondary evidence in a case like this may be
received."

Het resultaat is dat ondanks het legal professional privilege de vertrouwensrela-
tie tussen de rechtszoekende en de rechtshulpverlener naar Common Law (via
secondary evidence) kao worden beschaamd, zelfs als de derde niet te goeder
trouw is en het hem dus tenminste duidelijk moet zijn dat de informatie niet
voor zijn ogen was bestemd. Naar Equity wordt vertrouwelijke informatie
echter wel als zodanig beschermd tegen onthulling:

"The principle upon which the Court ofChaocery has acted for many years
has been to restrain the publication of confidential information improperly
or surreptitiously obtained or of information imparted in confidence which
ought not to be divulged";

SWINFEN EADYU in Lord Ashburton v Pape [1913] 2 ChD 469 (CA), p. 475.
Nu voorziet Equity in een provisionele voorziening ter voorkoming of
beperking van schade in de vorm van een vordering houdende een gebod of
verbod van een bepaalde handeling. Een dergelijke vordering wordt (voluit)
interlocutory injunction genoemd; zie O'HARE,HiLL, Civil litigation, p. 278
e.v.; JACOB,The fabric of English civil justice, p. 132 e.v. In verbinding met
de 'doctrine of confidentiality' laat Equity derhalve de mogelijkheid open om
door middel van een injunction uitgelekte vertrouwelijke informatie op te
vragen en de openbaring daarvan, dus ook het gebruik als bewijsmiddel, te
beletten. Een dergelijke injunction is voor het eerst toegekend in Lord
Ashburton v Pape, waar Pape op bedrieglijke wijze een medewerker van de
solicitors van Lord Ashburton had weten te bewegen tot het overhandigen van
geprivilegieerde correspondentie tussen zijn werkgevers hun opdrachtgever.

Dit betekent dat waar de Common Law bepaald bewijs uitdrukkelijk toestaat
(Calcrafl v Guest), Equity dit even expliciet kan verbieden (Lord Ashburton
v Pape). Het Court of Appeal (het House of Lords heeft tot op heden niet de
gelegenheid gekregen zich over dit onderwerp uit te spreken) heeft in Goddard
v Nationwide Building Society [1986] 3 All ER 264 getracht deze schijnbare
tegenstrijdigheid op te heffen (zie ook reeds MATTHEws,Breach of confidence
and legal privilege, [1981] I Legal studies, p. 77-93). In dit geval had de
solicitor van Goddard het geprivilegieerd materiaal doorgezonden aan
Nationwide Building Society, voor wie de solicitor eveneens had opgetreden.
Daarop vorderde Goddard een injunction strekkende tot een verbod van het
gebruik van het geprivilegieerde materiaal, alsmede tot overhandiging daarvan.
Goddard stelde daartoe dat hij de rechthebbende op het privilege was en
derhalve aileen hij, en niet zijn solicitor, de teloorgang van dat recht kon
bewerkstelligen. Nationwide Building Society verweerde zich met de stelling
dat het legal professional privilege geen werking meer heeft als de informatie
in handen van derden is overgegaan. Na bespreking van de relevante
jurisprudentie kwam MAYLJ in zijn dictum tot de volgende middenweg (p.
270):

"I think that it [Lord Ashburton v Pape, WVDR] and Calcrafl v Guest are
good authority for the following proposition. If a litigant has in his
possession copies of documents to which legal privilege attaches, he may
nevertheless use such copies as secondary evidence in his litigation:
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however, if he has not yet used the documents in that way, the mere fact
that he intents to do so is no answer to a claim against him by the person
in whom the privilege is vested for delivery up of the copies or to restrain
him from disclosing or making any use of any information contained in
them."

Hierbij aansluitend heeft NOURSE U in een obiter dictum de verhouding tussen
Common Lawen Equity op dit punt nader ingevuld met de (voor zover hier
van belang) volgende 'observations' (p. 271-272):

"(...) Secondly, although the equitable jurisdiction is of much wider
application, I have little doubt that it can prevail over the rule of evidence
only in cases where privilege can be claimed. (...) Itcannot be the function
of equity to accord a de facto privilege to communications in respect of
which no privilege can be claimed. Equity follows the law.
Thirdly, the right of the party who desires the protection to invoke the
equitable jurisdiction does not in any way depend on the conduct of the
third party into whose possession the record of the confidential com-
munication has come. (...) equity gives relief against all the world, including
the innocent, save only a bona fida purchaser for value without notice.
Fourthly, once it is estbablished that a case is governed by Lord Ashburton
v Pape, there is no discretion in the court to refuse to exercise the equitable
jurisdiction according to its view of the materiality of the communication,
the justice of admitting or excluding it or the like. The injunction is granted
in aid of the privilege, which, unless and untill it is waived, is absolute.
Fifthly, in a case to which Lord Ashburton v Pape can no longer apply,
public policy may nevertheless preclude a party who has acted improperly
in the proceedings from invoking the rule of evidence (...)."

Dit betekent dat op basis van de Common Law (er moet een privilege zijn,
waarvan geen afstand is gedaan) in Equity een zeer typische bescherming wordt
gegeven die sterk doet denken aan bescherming die in het goederenrechtelijk
wel wordt verleend. Onder bepaalde omstandigheden is een soortgelijke
aanvulling op het privilege gecreeerd in gevallen dat het privilege op grond
van de regels van de Common Law door waiver verloren lijkt te zijn gegaan.
Een eerste aanzet daartoe zien we in I.T.e. Film Distributors v Video Exchange
[1982] ChD 431. Hier wist de verweerder in de rechtszaal op bedrieglijke wijze
een aantal documenten aan eisers te ontfutselen. Op het moment dat een
injunction werd gevorderd was Goddard v Nationwide Building Society reeds
een gepasseerd station, omdat de documenten inmiddels in de bewijsvoering
waren betrokken en dus sprake was van waiver. WARNERJ kende de gevraagde
injunction desondanks toe, overwegende dat het algemeen belang eist dat
partijen hun bescheiden zonder vrees voor diefstal in de rechtszaal moeten
kunnen meenemen. In Guinness Peat Properties v Fitzroy Robinson
Partnership [1987] 1 WLR 1027, heeft het Court of Appeal deze lijn
doorgetrokken en een meer algemene regel gegeven voor gevallen waarin 'per
ongeluk' geen beroep was gedaan op het legal professional privilege ten aanzien
van een document dat daar wel voor in aanmerking kwam, hetgeen naar
Common Law waiver oplevert. In zijn vrijwel 'single opinion' overwoog
SLADE LJ (p. 1045-1046):

"(...) once in such circumstances the other party has inspected the document
in pursuance of the rights conferred on him by RSC, Ord. 24, r. 9, the
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general rule is that it is too late for the party who seeks to claim privilege
to attempt to correct the mistake by applying for injunctive relief. ( ...) If,
however, in such a last mentioned case the other party or his solicitor either
(a) has procured inspection of the relevant document by fraud, or (b) on
inspection, realises that he has been permitted to see the document only
by reason of an obvious mistake, the court has the power to intervene for
the protection of the mistaken party by the grant of an injunction in exercise
of the equitable jurisdiction illustrated by the Ashburton, Goddard (...)
cases."

Het onder b) genoemde criterium is toegepast in Derby & Co. v Weldon (No.
8) [1991] 1 WLR 73 (CA), waarover ANDREWS,Inadvertent disclosure of
privileged material [1991] CLJ 248-251; vgl. ook Law Reform Committee,
16e Report (privilege in civil proceedings), Cmnd. 3472, 1967, § 31-33;
Webster v James Chapman & Co. [1989] 3 All ER 939; zie ook STYLE,
HOLLANDER,Documentary evidence, p. 279-286; zie voor kritiek NEWBOLD,
Inadvertent disclosure in civil proceedings, (1991) 107 LQR, 99-125.

Hoewel het legal professional privilege naar Common Law nog steeds
een persoonlijk recht is, geldt bij de huidige stand van het zaken dat het
recht zowel ten aanzien van secondary evidence (Lord Ashburton v Pape
en Goddard v Nationwide Building Society) als ten aanzien van waiver
door inadvertent disclosure (Guinness Peat) in verband met de aard van
het te beschermen be lang (te weten vertrouwelijke informatie) naar Equity
ook aan de informatie zelf is gekoppeld.

ANDREWS(The influence of Equity upon the doctrine of legal professional
privilege, (1989) 105 LQR, p. 636 e.v.) is ongelukkig met deze dualistische
structuur die het privilege heeft gekregen, verwijzende naar de problematiek
van 'mistake', waar parallelle leerstukken naar Common Lawen Equity het
contractenrecht al zo gecompliceerd hebben gemaakt. Ter voorkoming van
gelijksoortige problemen in het procesrecht stelt hij voor het privilege naar
Common Law om te zetten in een 'proprietary' recht. Hij beroept zich daarbij
op Goddard v Nationwide Builing SOCiety,met name op de derde observation
van NOURSELJ. Steun voor deze opvatting kan worden gevonden in English
andAmericanlnsuranceCo. v Herberth Smith & Co. (1987)NLJ 137,p, 149
waar SIRNICOLASBROWNE-WILKINSONVC de informatie die in geprivilegieer-
de communicaties opgesloten zit als 'property' aanmerkt. Zie ook ANDREWS,
Principles of civil procedure, ill. 12-049 en 12-050.

legal adviser
89. De benaming 'legal adviser' slaat op aile juridische hulpverleners,
die als een 'member ofthe legal profession' mogen worden beschouwd.
In dit opzicht is het legal professional privilege ruimer gedefinieerd dan
het Nederlandse functionele verschoningsrecht, dat in hoofdlijnen is
beperkt tot de traditionele rechtshulpverleners als de advocaat en de
notaris.
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Het legal professional privilege wordt dus niet aileen gekoppeld aan de
traditionele rechtshulpverleners, zoals de solicitor en de barrister. Volgehouden
zou kunnen worden dat een ieder aan wie specifiek juridisch advies wordt
gevraagd, ongeacht of deze persoon juridische kwalificaties heeft, tot de
categorie van 'legal advisers' mag worden gerekend. Wei moet worden bedacht
dat het legal professional privilege niet buiten de typische beroepsgroepen
van rechtshulpverleners werkt, ook al worden daar diensten verricht die ook
binnen de juridische bedrijfstak voorkomen. Waar hierna gesproken wordt
van 'raadsman' moet dat in de onderhavige context dus ruim worden opgevat;
MATTHEWS,MALEK, Discovery, nr. 8.16-8.21 en nr. 8.34-8.36; STYLE,
HOLLANDER,Documentary evidence, p. 163-164; zie ook NEWBOLD,Ph.D.
thesis, 1990 (niet gepubliceerd), p. 82 en noot 35 op die pagina.

Aangezien het de rechtzoekende is die door het legal professional privilege
in bescherming wordt genomen, is ook vooral zijn perceptie van de hoedanig-
heid van zijn gesprekspartner van belang. Vandaar dat ook als de rechtszoeken-
de ten onrechte meent met een rechtshulpverlener van doen te hebben het
privilege gelding heeft. Aldus Feuerheerd v London General Omnibus Co.
[1918] 2 K.B. 565; vgl. CROSSONEVIDENCE,p. 489-490.

communications
90. Het object van het legal professional privilege, datgene waarop het
betrekking heeft, het vrije verkeer van informatie die door middel van
bewijsrechtelijke mededelingsplichten aan onthulling blootstaat, wordt
aangeduid met de verzamelterm 'communications'. Dit begrip wordt zo
ruim opgevat dat daaronder elke uitwisseling van informatie, voort-
komend uit de professionele relatie tussen de raadsman en rechtszoekende
(de client), wordt begrepen.

Onder 'communications' wordt, in de ruimste zin van het woord, zowel
mondelinge als schriftelijke overdracht van informatie verstaan. Zo is het niet
ondenkbaar dat ook non-verbale communicatie, bijvoorbeeld gebruik van
gebaren oflichaamstaal, door het legal professional privilege wordt beschermd.
En in de rechtspraak is op schrift gestelde informatie, samengevat onder de
noemer 'documents' uitgebreid tot foto's (Lyell v Kennedy (1883) 23 ChD
387) en films (Grant v Southwestern and County Properties [1975] ChD 185.
Zie voor de betekenis van de term 'documents' nr. 73; vgl. voorts KEANE,
The modern law of evidence, p. 526.

Volgens ANDREWS(principles of civil procedure, nr. 12-006 en 12-025)
is het onjuist te stellen dat sprake moet zijn van een daadwerkeJijke overdracht
van informatie. Ook een 'non-communication' kan geprivilegieerd zijn. Te
denken valt aan een niet verzonden brief of persoonlijke aantekeningen van
de raadsman die hij opstelde voordat het uiteindelijke juridisch advies is
verstrekt.

Hoewel de term 'communication' dus een brede betekenis heeft, komt
niet iedere informatie-overdracht in aanmerking voor bescherming door
het legal professional privilege. In de eerste plaats moet de informatie
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vertrouwelijk zijn uitgewisseld. Inde tweede plaats moet het gecommuni-
ceerde verband houden met rechtshulp.

Zowel de client als de raadsman dienen tijdens hun onderlinge communicatie
het oogmerk te hebben dat de desbetreffende informatie vertrouwelijk, dit wil
zeggen 'binnenskamers', blijft; MATTHEWS,MALEK, Discovery, nr. 8.24.
Hieruit wordt afgeleid dat min of meer publiekelijk waameembare 'pure' feiten
die client en - in het bijzonder - raadsman tijdens hun omgang opmerken niet
zijn geprivilegieerd. Gedacht kan worden aan de identiteit van de client, diens
handschrift, of diens lichamelijke of psychische gesteldheid. De grens tussen
dergelijke feiten en vertrouwelijke communicatie is overigens niet altijd scherp
te trekken; zie CROSSON EVIDENCE,p. 473-474 (met voorbeelden uit de
rechtspraak); KEANE, The modern law of evidence, p. 526; MATTHEWS,
MALEK,Discovery, nr. 8.11-8.13 en nr. 8.52; STYLE,HOLLANDER,Documen-
tary evidence, p. 208-209.

Uit de eis dat in het kader van rechtshulpverlening moet zijn gecommuni-
ceerd wordt afgeleid dat zogenaamde 'pre-existing documents' niet zijn
geprivilegieerd. Het gaat hier om schriftelijke stukken die tot stand zijn
gekomen nog v66rdat de client ook maar het voomemen had in contact te
treden met een legal adviser, of stukken die zijn opgesteld met een ander doel
dan verkrijging van rechtshulp. Het enkele ter bewaring aan een advocaat
overdragen van zorn document geldt niet als een communicatie in de zin van
het legal professional privilege; zie Pearce v Foster (1885) 15 QBD 114 (CA),
p. 118-119; Re v Justice of the Peace for Peterborough ex parte Hicks [1978]
1 All ER 225, R. v King [1983] 1 WLR 411; Ventouris v Mountain ('The Italia
Express') [1991] 1 WLR 607 (CA); ANDREWS,Principles of civil procedure,
nr. 12-028 e.v.; CROSSON EVIDENCE,p. 480; KEANE,The modem law of
evidence, p. 526; MATTHEWS, MALEK, Discovery, nr. 8.29; STYLE,
HOLLANDER,Documentary evidence, p. 199-203. Wat vervolgens naar
aanleiding van een dergelijk stuk wordt besproken valt weI binnen de contouren
van het legal professional privilege. Zo kan een op zich zelfbeschouwd niet
geprivilegieerd (pre-existing) document, indien het in verband met rechtshulp-
verlening is voorzien van aantekeningen, opmerkingen of commentaar of
waaruit anderszins inforrnatie met betrekking tot de (processuele) houding
van de client ten aanzien van het dispuut is te distiIleren, door deze toegevoegde
informatie geprivilegieerd worden. Het enkele kopieeren van een niet
geprivilegeerd document kan, mits aan alle criteria is voldaan, een beroep op
het legal professional privilege openstellen; Dubai Bank v Galadary [1990]
Ch 98 (HL), waarover, kritisch, STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence,
p. 193-199; zie ook MATTHEWS,MALEK,Discovery, nr. 8.27-8.28; anders:
Loan DENNINGinButtes Gas & Oil Co v Hammer (No 3) [1981] QB 223 (HL),
p. 244; vgl. ook BINGHAMLJ in Ventouris v Mountain [1991] 1 WLR 607
(CA), p. 618.

lawyer-client privilege
91. Voor zover sprake is van het nog buiten de leaders van een procedure
verkrijgen, onderscheidenlijk geven vanjuridisch advies wordt het legal
professional privilege ook wel lawyer-client privilege genoemd.
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Informatie-overdracht tussen de raadsman en de client is aIleen geprivile-
gieerd voor zover de raadsman in zijn professionele hoedanigheid als
rechtshulpverlener is benaderd. Contacten die op zichzelf beschouwd
niet direct verband houden met het geven of verkrijgen van juridisch
advies worden niettemin beschermd als zij in onderling verband
beschouwd de zogenaamde 'purpose of legal advice test' kunnen
doorstaan.

Uit de ratio van het legal professional privilege voigt dat het gecommuniceerde
een zeker juridisch gehalte moet hebben, aldus COTTONLJ in Wheeler v Le
Marchant (1881) 17 ChD 675:

"The rule as to the non-production of communications between solicitor
and client is a rule which has been established upon grounds of general
or public policy. It is confined entirely to communications which take place
for the purpose of obtaining legal advice from professional persons."

Dit betekent dat onderscheid moet worden gemaakt tussen momenten waarop
de rechtshulpverlener als zodanig optreedt en die waarop hij de belangen van
zijn client op andere wijze behartigt. In Minter v Priest (1930] AC 558 is dit
onderstreept. Illustratief zijn de woorden van LORDBUCKMASTER(p. 568):

"The relationship of solicitor and client being once established, it is not
a necessary conclusion that whatever conversation ensued was protected
from disclosure. The conversation to secure this privilege must be such
as, within a very wide and generous ambit of interpretation, to be fairly
referable to the relationship, but outside that boundary the mere fact that
a person speaking is a solicitor, and the person to whom he speaks is his
client affords no protection."

20 ook O'Rourke v Darbishire [1920] AC 581, p. 602, [1920] All ER 1, p.
5; vgl. CROSSONEVIDENCE,p. 477-478; KEANE,The modem law of evidence,
p.520.

De vraag is nu hoe scherp dit onderscheid moet (en kan) worden gemaakt.
In het huidige tijdsgewricht beperkt de taak van de jurist zich immers allang
niet meer tot het enkele verlenen van rechtshulp, maar strekt zich uit tot een
mengeling van activiteiten die in het ene geval strikt juridisch zijn en dan weer
eens weinig of geen directe aanknopingspunten met rechtskundige dienstverle-
ning hebben. Deze kwestie is aan de orde gekomen in Balabel and another
v Air India [1988] ChD 317, [1988] 2 All ER 246. De feiten lagen als voigt.
Balabel c.s. en Air India waren met elkaar in onderhandeling getreden over
een mogelijk te sluiten huurovereenkomst. Beide partijen lieten zich daarbij
door hun solicitors bijstaan. Eenmaal in een procedure verwikkeld, stelden
Balabel c.s zich op het standpunt dat een huurovereenkomst tot stand was
gekomen en eisten - onder meer - nakoming daarvan. In verband hiermee
verzochten zij discovery van: (1) communications between the appellant and
its solicitors other than seeking or giving legal advice; (2) drafts of working
papers, attendance notes and memoranda of the appellant's solicitor relating
to the proposed new underlease; (3) internal communications of the appellant
other than seeking advice from their Indian legal advisers.
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Air India weigerde hieraan mee te werken met een beroep op het legal
professional privilege, betogende dat dit privilege alle werkzaamheden die
onder de nonnale beroepsuitoefening van een rechtshulpverlener vallen
bestrijkt. Dit ging het Court of Appeal te ver. In een single opinion geeft
TAYLORLJ in een, wat hij zelf noemt, 'purpose of legal advice test' aan waar
in dit verband de grenzen van het legal professional privilege liggen (p. 254):

"(...) the purpose and scope of the privilege is still to enable legal advice
to be sought and given in confidence. In my judgment, therefore, the test
is whether the communication or other document was made confidentially
for the purpose of legal advice. Those purposes have to be construed
broadly. Privilege obviously attaches to a document conveying legal advice
from solicitor to client and to a specific request from the client for such
advice. But it does not follow that all other communications between them
lack privilege. In most solicitor and client relationships, especially where
a transaction involves protracted dealings, advice may be a continuum of
communication and meetings between the solicitor and the client. The
negotiations for a lease such as occurred in the present case are only one
example. Where information is passed by the solicitor or client to the other
as part of the continuum aimed at keeping both informed so that advice
may be sought and given as required, privilege will attach."

Het privilege is dus niet beperkt tot communicatie die puur en aileen op
juridisch advies betrekking heeft. Een hoofdzakelijk en onlosmakelijk verband
met juridische dienstverlening is (al) voldoende. Zie STYLE,HOLLANDER,
Documentary evidence, p. 164-167.

Contacten met derden vall en per definitie niet onder de bescherming van
het lawyer-client privilege. In dergelijke gevallen is eenvoudigweg geen sprake
van communicatief verkeer tussen de client en een jurist dat in het teken staat
van rechtshulpverlening. Dit geldt uiteraard niet voor ondergeschikten en
vertegenwoordigers van de client en de rechtshulpveriener; zie MATTHEWS,
MALEK, Discovery, nr. 8.14-8.15.

litigation privilege
92. In niet alle gevallen kan de client de raadsman voldoende infonnatie
verschaffen met betrekking tot de feitelijke toedracht van het gebeuren
dat tot het juridisch probleem heeft geleid. Dan zullen (dus) inlichtingen
van derden moeten worden ingewonnen. Ook bier heeft de rechtszoekende
er aIle belang bij dat deze infonnatie-uitwisseling met derden in het kader
van rechtshulpverlening vertrouwelijk blijft. Om deze reden vallen
contacten tussen de raadsman of de client en derden, voor zover
uitgewisseld met het overwegende doel (,dominant purpose') een te
verwachten (' contemplated') procedure voor te bereiden, eveneens onder
de beschennende werking van het legal professional privilege (hier ook
wel litigation privilege genoemd).

Meer nog dan bij het lawyer-client privilege heeft zich bij het litigation
privilege de vraag voorgedaan in welke mate de communicatie met de derde
in verband moet staan met verlening van rechtsbijstand. Niet zelden blijkt de
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door de derde verschafte infonnatie naast ondersteuning van de rechtshulp-
verlening namelijk tevens andere doeleinden te dienen. Het probleem is nu
of, gelet op de functionele dualiteit van het gesprek of de correspondentie,
nog gesproken kan worden van een te beschennen vertrouwelijke 'communi-
catie' in de zin van het legal professional privilege. Een stereotiep voorbeeld
van deze problematiek zien we in de landmark-case Waugh v British Railways
Board [1979] 3 WLR 150. Hier verzocht de weduwe van een bij een
treinongeluk omgekomen medewerker van de spoorwegen discovery van een
rapport dat de British Railways Board na het ongeluk door derden had laten
opstellen. Dit rapport had een tweeledige functie. British Railways wilden
uit veiligheidsoverwegingen weten hoe een soortgelijk ongeval in de toekomst
kon worden voorkomen. Indien het tot een procedure zou komen kon het
rapport daamaast de raadsman van de spoorwegen infonneren over de feitelijke
toedracht van het ongeluk. In verband met dit laatste deed British Railways
een beroep op het litigation privilege. Daarentegen werd door de weduwe
aangevoerd dat het rapport gezien het eerstgenoemde doel in een te ver
verwijderd verband met het geven en verkrijgen van rechtshulp stond. Het
House of Lords bepaalde dat infonnatie die van derden is verkregen in ieder
geval met het 'dominant purpose' voor gebruik in het kader van een (te
verwachten) procedure moet zijn verkregen. In de woorden van LORD
WILBERFORCE:

"On principle I would think that the purpose of preparing for litigation ought
to be either the sole purpose or at least the dominant purpose of it: to carry
the protection further into cases where that purpose was secondary or equal
with another purpose would seem to be excessive, and unnecessary in the
interest of encouraging truthful revelation. At the lowest such desirability
of protection as might exist in such cases is not strong enough to outweigh
the need for all relevant documents to be made available."

Van het overwegende doe I van voorbereiding op een procedure was in casu
geen sprake, waarop het beroep op litigation privilege werd gepasseerd. Zie
voor andere toepassingen van de dominant purpose test Victor Milik & Co.
v Norwich Union Fire Insurance Society [1980] I Lloyd's Rep 223; Neilson
v Laugharne [1981] 1QB 736; Re Highgrade Traders [1984] BCLC 151 (CA);
zie voorts NEWBOLD,Ph.D. thesis, 1990 (niet gepubliceerd), p. 52-70; zie
voorts (kritisch) ANDREWS,Principles of civil procedure, nr. 12-018 tim 12-
020; CROSSONEVIDENCE,p. 483-488; KEANE,The modem law of evidence,
p. 522-524; MATTHEWS, MALEK, Discovery, nr. 8.38-8.39; STYLE,
HOLLANDER,Documentary evidence, p. 175-178; WILLIAMS,Four questions
of privilege: the litigation aspect oflegal professional privilege [1990] 9 CJQ,
p.139-166. .

De achtergrond van dit wellicht wat strenge criterium is dat het litigation
privilege in vee! grotere mate dan het lawyer-client privilege waardevolle en
relevante gegevens aan het zicht kan onttrekken, nu het zich uitstrekt tot van
derden verkregen infonnatie. Dit is des te bezwaarlijker in gevallen, zoals in
de Waugh-zaak, dat de van derden verkregen gegevens het enige belangwekken-
de is wat er is. Vandaar dat dit deel van het privilege zeer streng en restrictief
tot de meest zuivere vonnen van rechtshulpverlening wordt beperkt. Dit vormt
tevens de reden voor de begrenzing van het privilege tot gevallen waarin sprake
is van een in redelijkheid te verwachten procedure; (Alfred Cromptom
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Amusements Machines v Customs and Excise Comrs (No.2) [1972] 2 All ER
353.

Verklaringen van getuigen kunnen ook onder de bescherming van het
litigation privilege vallen. Mitsdien kan het legal professional privilege ook
worden ingeroepen als voor het trial het overleggen van getuigenverklaringen
wordt gelast; zie nr. 71.

Voor de toepassing van de dominant purpose test geldt dat niet alleen
hetgeen de derde voor ogen stond relevant is, maar ook de opvattingen van
de personen of instanties onder wier autoriteit het stuk tot stand kwam. Met
andere woorden, het 'dominant purpose' moet met een objectieve beoordeling
worden vastgesteld; zie Guinness Peat Properties v Fitzroy Robinson
Partnership [1,987] 1 WLR 1027.

de duur van he! legal professional privilege
93. Het recht van een client gaat over op diens rechtsopvolgers en is
in dit opzicht dus niet beperkt in de tijd. In onbetwiste bewoordingen
drukte Lord Lindley dit in Calcraft v Guest (1898) 1 KB 759 als voigt
uit:

"I take it that, as a general rule, one may say once privileged always
privileged. "

In beginsel is daarbij niet vereist dat de oorspronkelijke zaak en de latere
kwestie enige mate van connexiteit vertonen.

Eerder, bij de bespreking van de afweging van de ratio van het legal profes-
sional privilege tegen het belang van de waarheidsvinding (zie nr. 87) zagen
we al dat de effectiviteit van het privilege is gegeven met de zekerheid van
de rechthebbende dat de bescherrning van het in vertrouwen gecommuniceerde
niet op zeker moment wordt onthouden. Dit betekent dat de duur van het legal
professional privilege niet beperkt mag worden tot de procedure waarin de
kwestie is gerezen, maar zich ook dient uit te strekken tot toekomstige
geschillen waarin de rechthebbende betrokken raakt en waarin hij met een
mededelingsplicht geconfronteerd kan worden; zie BRETTMR in Pearce v
Foster (1885) 15 QBD 114, p. 119-120; COCKBURNLJ in Bullock v Corry
(1878) 3 QBD 356; CROSSON EVIDENCE,p. 479-480; KEANE,The modem
law of evidence, p. 532-533; STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence,
p. 204. Dit geldt in gelijke mate voor rechtsopvolgers van de client; Mine!
v Morgan (1873) 8 Ch App 361. Aldus waren in Calcrafi v Guest documenten
(nog steeds) geprivilegieerd, die dat 120 jaar eerder in een andere procedure
ook al waren. Daarbij doet het er niet toe welk verband er bestaat tussen de
onderwerpen die in de eerste en in de tweede procedure aan de orde zijn.
Overigens is het wel zo dat, wil de litigieuze communicatie in een volgende
zaak opnieuw relevant zijn hetgeen voor discovery vereist is er enige
samenhang tussen de verschillende kwesties dient te zijn; The Aegis Blaze
[1986] I Lloyd's Rep 203.
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uitzonderingen: crime or fraud
94. Geen regel is zonder uitzonderingen. Zo ook niet die van het legal
professional privilege. Communications tussen raadsman en client zijn
met beschermd als zij betrekking hebben op de vraag hoe het plegen van
een 'crime or fraud' het best - dat wil zeggen voor de pleger met zo min
mogelijk 'vervelende' consequenties - kan worden aangepakt. De in deze
context uitgewisselde informatie wordt vanwege haar aard noch als 'legal
advice', noch als vertrouwelijk in de zin van het legal professional
privilege gezien.

Zie STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence, p. 205-208; KEANE, The
modem law of evidence, p. 528-531.

Inde 'leading case' R. v Cox and Railton (1884) 14QBD 153 ishieromtrent
door STEPHENJ, in een single speech, het volgende overwogen:

"The question, therefore, is whether if a client applies to a legal adviser
intended to facilitate or to guide the client in the commission of a crime
or fraud, the legal advisers being ignorant of the purpose for which his
advice is wanted, the communication between the two is privileged. We
expressed our opinion at the end of the argument that no such privilege
existed. If it did, the result would be that a man intending to commit treason
or murder might safely take legal advice for the purpose of enabling hem
to do so with impunity, and that the solicitor to whom the application was
made would not be at liberty to give information against his client for the
purposes offrustating his criminal purpose. Consequences so monstrous
reduce to an absurdity any principle or rule in which they are involved."

InBanque Keywer Ullman S.A. v Skandia (U.K.) Insurance Co. [1986] Lloyd's
Rep 336 wordt nog als nadere redengeving voor deze uitzondering aangevoerd
dat de hier bedoelde communications niet passen in het kader van 'professional
relationship' tussen raadsman en client, die, zoals we zagen, voor het legal
professional privilege is vereist. Dit geldt in het bijzonder ook als de raadsman
op de hoogte is van de criminele bedoelingen van diens client; ANDREWS,
Principles of civil procedure, nr. 11-038; MATTHEWS,MALEK, Discovery,
nr. 8.12, zie ook nr. 8.55-8.58. Overigens doen de onschuldige bedoelingen
van de raadsman er niet toe; Francis & Francis v Central Criminal Court
[1988] 3 All ER 775 (HL), waarover, kritisch, NEWBOLD,The crime/fraud
exception to legal professional privilege [1990] 53 MLR p. 472-484. Dit moet
wei worden onderscheiden van het geval dat de raadsman zijn client
waarschuwt voor een mogelijke strafrechtelijke vervolging als bepaalde
voorgenomen handelingen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Alsdan geldt
het legal professional privilege onverkort; Butler v Board of Trade [1971] ChD
680. In Barclays Bankv Eustice [1995] 1 WLR 1238 (CA) wordt in dit kader
als maatstaf aangelegd het doel waarmee de raadsman is benaderd. Het legal
professional privilege is van toepassing indien gevraagd wordt naar de
juridische implicaties van een reeds gepasseerde gebeurtenis. Dit is niet het
geval als het nog niet tot een uitvoering van voorgenomen plannen is gekomen.

De uitzondering is inmiddels vastgelegd in section 10(2) van de Police and
criminal evidence act 1984.
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Met de termen 'crime or fraud' wordt niet alleen gedoeld op in
strafrechtelijke zin ontoelaatbare gedragingen, maar ook op hun
civielrechtelijke varianten. De uitzondering geldt (dus) ook in civiele
procedures. Hierbij kan gedacht worden aan de Nederlandse rechtsfiguren
bedreiging, bedrog en, wellicht, misbruik van omstandigheden (art. 3:44
lid 2, 3 en 4, BW). Het is aan degene die zich beroept op deze uitzon-
dering om aannemelijk te maken dat een frauduleuze handeling in het
spel is. Aan stelplicht en bewijslast ter zake worden betrekkelijk strenge
eisen gesteld.

Het is onvoldoende om enkel te stellen dat (bijvoorbeeld) van bedrog sprake
is; vgl. HOFFMANJ in Chandler v Church [1987] NLJ Rep 451. Aannemelijk
dient te worden gemaakt (bijv. gestaafd door middel van erkenning, niet
betwisting, schriftelijke verklaringen die tot bewijs kunnen dienen enz.), dat
redelijkerwijs tot het gestelde bedrog kan worden geconcludeerd, aIdus LORD
DENNINGMR in Buttes Oil & Gas Co. v Hammer (No.3) [1980] 3 All ER
475 (CA), p. 486. Voorkomen dient te worden dat achteraf blijkt dat het
privilege ten onrechte is geneutraliseerd. Volgens HOFFMANJ in Chandler
v Church (t.a.p.) is in dat geval de aangerichte schade namelijk veel groter
dan het nadeel bij handhaving van het legal professional privilege. Blijkens
R v Governor of Petonville Prison, ex parte Osman [1989] 3 All ER 701, p.
729, kan de rechter zelfs de litigieuze stukken inzien om het vermeende
strafrechtelijke of frauduleuze karakter van de gedraging te beoordelen.

Een andere beperking die aan de 'crime/fraud' uitzondering is verbonden
is dat het, hoewel betrekking hebbend op aIle in strafrechtelijke zin ontoelaat-
bare gedragingen, niet elke civielrechtelijke onrechtrnatigheid op het oog heeft.
Incivilibus betekent 'fraud' dus niet de enkele wanprestatie of onrechtmatige
daad. Er moet een frauduleus luchtje aan de zaak hangen; (de latere Lord) GOFF
J in Crecent Farm (Sidcup) Sports v Sterling Offices [1972] ChD 553; vgl.
ook GLIDEWELLU in R v Crown Court of Snares brook, exparte D.P'P. [1988],
All ER 315 (QBD), p. 319 en LORDGOFFOFCHIEVELY in Francis & Francis
v Central Criminal Court [1988] 3 All ER 775 (HL), p. 800.

bewijs van onschuZd van verdachte niet Zanger een uitzondering
95. Enige tijd werd een andere uitzondering aanvaard in het geval dat
geprivilegieerde informatie de onschuld van een verdachte kan aantonen.
Uitgaande van de gedachte dat voorkomen moet worden dat een
onschuldige wordt veroordeeld meer gewicht in de schaallegt dan de
ratio van het legal professional privilege, nam CAULFIELD J in R vBarton
[1973] 1 WLR 115 als een 'rule of natural justice' aan dat het legal
professional privilege moet wijken ten behoeve van de verdediging van
de verdachte. In Regina vDerby Magistrates' Court, Ex parte B en Same
v Same, Ex parte Same [1995] 1WLR 681 heeft het House of Lords deze
benadering echter afgewezen.
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Hoewel CAULFIELDJ door het Court of Appeal in R v Ataou [1988] QB 798
met instemming is aangehaald, heeft het House of Lords niets willen weten
van een uitzondering op het legal professional privilege waar daardoor
bescherrnd bewijs de onschuld van een verdachte zou kunnen aantonen. Dit
zou immers neerkomen op een afweging van de betrokken belangen van geval
tot geval en hierboven bleek al dat het legal professional privilege alsdan
krachteloos wordt. Zie ANDREWS,Principles of civil procedure, nr. 12-042;
CROSSONEVIDENCE,p. 492-493; KEANE,The modem law of evidence, p.
527-528; MATTHEWS,MALEK,Discovery, 3e supp!. (1996), nr. 8.53; STYLE,
HOLLANDER,Documentary evidence, p. 209-210.

4.2 De 'without prejudice' regel

definitie
96. Bewijsmiddelen die zijn voortgekomen uit onder voorbehoud van
aile rechten (without prejudice) gemaakte opmerkingen tijdens
onderhandelingen waarin werd gepoogd het geschil in der minne te
regelen, kunnen niet als zodanig in de procedure worden gebruikt, tenzij
beide partijen met de toelaatbaarheid van dit bewijs instemmen. Deze
zogenaamde 'without prejudice regel' geldt zowel ten aanzien van door
partijen als door hun advocaten gedane uitlatingen.

Zie voor beschrijvingen van de without prejudice regel ANDREWS,Principles
of civil procedure, nr. 12-075 tim 12-096; CROSSONEVIDENCE,p. 500-503;
KEANE, The modem law of evidence, p. 539-541; STYLE, HOLLANDER,
Documentary evidence, p. 256-257.

In het kader van een correcte en spoedige afwikkeling van de procedure
heeft een partij niet aileen behoefte aan juridische inforrnatie van een
rechtshulpverlener, maar zal zij in veel gevallen ook geneigd zijn om, vaak
via haar advocaat, bij haar wederpartij te informeren ofhet geschil in onderling
overleg kan worden opgelost. Voor zover hierbij bewijsmiddelen worden
uitgewisseld biedt het legal professional privilege alleen bescherrning als de
gesprekspartner de eigen advocaat was en niet als met de (advocaat van de)
wederpartij is gecommuniceerd. Dit zou betekenen dat een partij die tijdens
schikkingsonderhande!ingen water bij de wijn doet, later, in een procedure,
moet ervaren dat dit, als een niet betwisting van nadelige feiten, tegen haar
kan worden gebruikt. Partijen zullen er onder dergelijke omstandigheden niet
veel voor voelen om de mogelijkheden van een schikking af te tasten. De
achterliggende gedachte van de without prejudice regel is om hier een
verbetering in het 'onderhandelingsklimaat' aan te brengen. Naar Engelse
begrippen wordt het namelijk tot het algemeen belang gerekend dat een
procedure niet tot het bittere einde wordt uitgevochten, maar dat partijen zo
veel als mogelijk zelf (toch nog) tot een vergelijk komen:

"The 'without prejudice rule' is a rule governing the admissability of
evidence and is founded on the public policy of encouraging litigants to
settle their differences rather than litigate them to a finish,"
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aldus LoRD GRIFFITHSin Rush & Tompkins Ltd. v Greater London Council
and another [1988] 3 All ER 737 (HL), p. 739, voor wie de grondslag van
de regel het duidelijkst is verwoord door OLIVERLJ in Cutts v Head [1984]
1 All ER 597 (CA), p. 605:

"It is that parties should be encouraged so far as possible to settle their
disputes without resort to litigation and should not be discouraged by the
knowledge that anything that is said in the course of such negotiations (and
that includes, of course, as much the failure to reply to an offer as an actual
reply) may be used to their prejudice in the course of the proceedings."

Zie ook McEwAN, Without prejudice - Negotiating the minefield (1994) 13
CJQ p. 133-155.

Gegeven het feit dat de onderhandelingen, of ze nu succesvol blijken of
niet, van invloed zijn op de rechtspositie van beide partijen, zijn zij gezamenlijk
de 'rechthebbende'. Hieruit volgt dat de ene partij slechts met de instemming
van de ander de ontoelaatbaarheid van het bewijsmateriaal kan opheffen
(waiver); STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence, p. 257.

Zojuist bleek dat de essentie van de without prejudice regel is dat partijen
vrijuit, dat wil zeggen onder voorbehoud van aIle rechten, kunnen
onderhandelen. Daaruit mag echter niet worden afgeleid dat de regel
beperkt is tot die fasen in de onderhandelingen waarin onder een expliciet
voorbehoud van rechten een concreet aanbod of voorstel wordt gedaan.
Bepalend is of een serieuze poging om de zaak te schikken is onder-
nomen. Ais dat het geval is, wordt aIle informatie die gedurende het
gehele onderhandelingsproces wordt prijsgegeven, beschermd.

In de praktijk zal iedere solicitor als hij met de wederpartij van zijn client
correspondeert beginnen met een vermelding van de woorden 'without
prejudice'. Het enkele gebruik van het predikaat 'without prejudice' is echter
niet van doorslaggevende betekenis. De regel dient namelijk overeenkomstig
haar ratio te worden begrepen; zie PARKERJ in South Shropshire District
Council v Amos [1987] 1 All ER 340, p. 344. Ook de omgekeerde situatie,
als het voorbehoud niet uitdrukkelijk is gemaakt, zegt op zichzelfbeschouwd
nog niets over de toepasselijkheid van de rege!; zie MEGARRY V -C in
Chocoladenfabriken Lindt & Sprungli v Nestle [1978] RPC 287, p. 288-289.
Het criterium is ofsprake is van een 'genuine attempt to settle a dispute'. Als
dat kan worden vastgesteld, wordt het voorbehoud van aIle rechten voor zover
het niet expliciet is gemaakt voorondersteld. De without prejudice rege! is
dan van toepassing op het gehele onderhande!ingsproces, ongeacht of steeds
sprake is van een concreet schikkingsvoorste!; zie LORDGRIFFITHSin Rush
& Tompkins, p. 740-741; DRAKEJ in Dixons Stores Group v Thames Television
[1993] 1 All ER 349, p. 351 en 352; ANDREWS,Principles of civil procedure,
nr. 12-080 en 12-081; zie ook HOFFMANLJ in Foster v Friedland, niet
gepubliceerd, 10 november 1992 (CA), waarover MATTHEWS, MALEK,
Discovery, 3e suppl. (1996), nr. 8.93. Wei dient het bewijsmateriaal betrekking
te hebben op uitlatingen die, als de onderhandelingen zonder resultaat blijven,
als een onbedoelde niet-betwisting kunnen worden beschouwd. Zo kan in
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verband met de kostenveroordeling uit de onderhandelingen geput bewijs wei
worden gebruikt ter vaststelling van het feit dat is onderhandeld; zie Cutts
v Head [1984] 1All ER 597 (CA) en Calderbank v Calderbank [1975] 3 WLR
586. Hetzelfde geldt als de inhoud van het bereikte compromis in geschil is;
vgl. LINDLEYLJ in Walker v Wilsher (1889) 23 QBD 335 (CA), p. 337, zoals
toegepast in Tomlin v Standard Telephones and Cables Ltd. [1969] 1 WLR
1378 (CA). Voorts lijkt er een grondslag te zijn voor de stelling dat bewijs
van feiten die niet behoren tot het geschil dat onderwerp was van de onderhan-
delingen toelaatbaar is; zie Family Housing Association (Manchester) v
Michael Hyde and Partners [1993] I WLR 354 (CA), waar het ging om de
duur van de onderhandelingen in verband met een vordering tot striking out
wegens 'delay'; zie voorts CROSSONEVIDENCE,p. 501-502 en KEANE, The
modem law of evidence, p. 540, die beiden Waldridge v Kennison (1794) 1
Esp 142 aanhalen, waar het ging om een handschrift. Volgens LORDGRJFFITHS
in Rush & Tompkins, p. 740 moet deze zaak echter als exceptioneel worden
beschouwd. Zie voorts STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence, p. 257-
260.

In de verhouding tussen de onderhandelende partijen doet de without
prejudice regel meer dan het afschermen van bepaald materiaal als
bewijsmiddel; het maakt het gebruik van dat materiaal als bewijsmiddel
onmogelijk. In zoverre werkt de regel anders dan een privilege, dat aileen
het achterhalen, niet het gebruik van bewijsmiddelen kan voorkomen.
Daamaast kan met de without prejudice regel, ditmaal wel als een echt
privilege, de toegang tot tijdens de onderhandelingen vrijgekomen
gegevens worden ontzegd aan derden. Oit geldt ook voor toekomstige
procedures over hetzelfde onderwerp.

In de handboeken wordt de without prejudice regel als een privilege be-
schreven; zie ANDREWS,Principles of civil procedure, nr. 12-075: "The public
interest in promoting settlements firmly supports, therefore, the present
privilege (...)"; CROSSONEVIDENCE,p. 501: "This privilege (...)"; KEANE,
The modem law of evidence, p. 539: "(...) privilege attaches to statements made
'withoutprejudice'( ...)"; anders: STYLE,HoLLANDER,Documentary evidence,
p. 257, waar juist wordt gewezen op een verschillen met het legal professional
privilege en het privilege against self-incrimination ten aanzien van waiver.

Dit is opmerkelijk, omdat, zoals LORDGRJFFITHShet stelde in Rush &
Tompkins, p. 739, de without prejudice regel in de eerste plaats is een 'rule
governing the admissability of evidence' dat reeds in handen van partijen is.
Bij de behandeling van het legal professional privilege bleek nu juist dat een
privilege slechts een defensief schild is ter voorkoming van het achterhalen
van nog niet beschikbaar bewijsmateriaal. Het was dan ook de vraag of de
werking van de without prejudice regel zich ook uitstrekte naar derden, dus
buiten de verhouding van de onderhandelaars. In Rush & Tompkins Ltd. v
Greater London Council and another [1988] 3 All ER 737 heeft het House
of Lords deze vraag positief beantwoord. In die zaak waren de eisers met de
eerste gedaagden tot een vergelijk gekomen, terwijl met de tweede gedaagden
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werd voortgeprocedeerd. Tussen deze heiden gedaagden bestond een soort
van hoofde1ijkheid. Vandaar dat in de procedure de 'overgebleven' gedaagden
zeer benieuwd waren naar wat zich tijdens de schikkingsonderhandelingen
had afgespee1d. Zij verzochten discovery van de correspondentie ter zake. De
eisers verweerden zich met een heroep op de without prejudice regel. Terecht,
volgens het House of Lords dat overwoog dat van stimulering van schikkingen
in drie-partijenverhoudingen niet veel terecht zou komen als de hescherrning
alleen in de relatie tussen de onderhandelaars zou gelden. Dientengevolge was
hewijs dat op grond van de without prejudice rege1 ontoelaatbaar was jegens
de ene gedaagde, dit ook jegens de andere gedaagde. Om dezelfde reden bleef
het bewijs ook onbruikbaar in toekomstige procedures met betrekking tot
hetzelfde onderwerp. Daaraan werd de gevolgtrekking verbonden dat dergelijk
bewijs niet met hehulp van discovery kan worden achterhaald; zie over deze
uitspraak BROWN, The rationale of 'without prejudice' settlements, (1989)
8 CJQ, p. 221-225.

matrimonial reconciliation
97. In echtscheidingszaken is de without prejudice regel met een
zodanige ruimhartigheid toegepast dat wel van een afzonderlijk privilege
wordt gesproken. In dergelijke zaken worden aan het 'without prejudice'-
vereiste namelijk nauwelijks of geen eisen gesteld. Tevens worden in
de hier bedoelde gevallen oak de verklaringen van een tussenpersoon
die feitelijk als een 'huwelijksbemiddelaar' is opgetreden zonder dat
sprake is van rechtshulpverlening, als bewijsmiddel uitgesloten. De reden
hiervoor is 'promotion of marital harmony'.

Schikkingsonderhandelingen in een echtscheidingszaak veri open niet zelden
afwijkend van die in andere geschillen. Waar in de regel partijen rechtstreeks
met elkaar onderhandelen (eventueel ingeschakelde advocaten moeten hier
immers met partijen gelijk worden gesteld), worden de 'onderhandelingen'
(iees: de poging tot verzoening) in een echtscheidingzaak vaak via een derde
die als hemiddelaar optreedt gevoerd. In de context van de without prejudice
regel rijst dan de vraag wat de bewijswaarde is van de verklaringen van zo'n
tussenpersoon. Het antwoord luidt dat het ondertussen vaste rechtspraak is
dat dergelijke verklaringen niet als bewijs kunnen worden gebruikt in de
(echtscheidings)procedure; zie McTaggart v McTaggart [1948] 2 All ER 754
(CA) (t.a.v. een Probation Officer); Mole v Mole [1950] 2 All ER 328 (CA)
en Pais v Pais [1970] 3 WLR 830 (be ide t.a.v. een marriage guidance
councellor); Henley v Henley [1955] 1 All ER 590 (t.a.v. een clergyman). De
'reconciliation between estranged spouses' is nu eenmaal niet hetze1fde als
'the compromise of a disputed claim'; CROSS ON EVIDENCE, p. 504. Meer nog
dan in 'gewone' civielrechte1ijke geschillen, geldt in echtscheidingszaken de
doelstelling om een gunstig onderhandelingsklimaat te scheppen. BUCKMlLL

LJ in Mole v Mole [1950] 2 All ER 328 verwoordde dit als voigt (p. 329):
01( ••. ) in matrimonial disputes the state is also an interested party:
it is more interested in reconciliation than in divorce."
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Alleen indien gewicbtige belangen van kinderen dit eisen mag een uitzondering
op deze regel worden aanvaard; zie In re D. (minors) [1993] 2 WLR 721 (CA),
waarover SCOTT, Conciliation and privilege (1993) 13 CJQ p. 245-247; vgl.
in bet algemeen bet oplicbten van de sluier van vertrouwelijkheid en de
belangen van bet kind In re B. (a minor) [1993] 2 WLR 20 (CA) en In re
Manda [1993] 2 WLR 161 (CA).

Evenals bij bet legal professional privilege en de 'gewone' without prejudice
regel, zijn bet de partijen die gezamenlijk over bet privilege bescbikken en
niet de derde, van wie de bemiddelende verklaringen afkomstig zijn. De
bemiddelaar beeft geen zelfstandige bescberming. Voorstellen om dit te
veranderen zijn door de Law Reform Committee afgewezen, 16th Report, §
39-40. Het zijn dus ook alleen partijen die afstand van bet recbt kunnen doen
(waiver). InBostock v Bostock [1950] 1 All ER 25 werd bet niet inroepen van
de without prejudice regel reeds als waiver aangemerkt. In latere recbtspraak
is deze strenge opvatting niet gevolgd. Als huwelijksbemiddeling van nog
groter belang is dan onderhandelingen in 'gewone zaken' is bet ondoelmatig
om zo gemakkelijk tot waiver te concluderen; LoRD DENNINGin Mole v Mole,
p. 329 en HARVERSJ in Pool v Pool [1951] 2 All ER 563, p. 566.

Niet is vereist dat de ecbtelieden gezamenlijk de bemiddelaar bebben
ingescbakeld; zie Mole v Mole en Pais v Pais. Zelfs een derde die aanwezig
was tijdens een verzoeningspoging van de echtelieden kan niet een getuigenver-
klaring afleggen omtrent betgeen daarbij is voorgevallen, zonder dat beide
betrokken echtgenoten daarvoor toestemming geven; zie Theodoropoulas v
Theodoropoulas [1963] 2 All ER 772.

4.3 Het privilege against self-incrimination

definitie en ratio
98. In inmiddels klassieke bewoordingen heeft GODDARD LJ in Blunt
vPark Lane Hotel [1942] 2 KB 253 hetprivilege against self-incriminati-
on als voIgt gefonnuleerd (p. 257):

"(...) the rule is that no one is bound to answer any question if the
answer thereto would, in the opinion of the judge, have a tendency
to expose the deponent to any criminal charge, penalty or forfeiture
which the judge regards as reasonable likely to be preferred or sued
for."

Deze regel geldt zowel in een strafrechtelijke als in een civiele procedure.
De achtergrond van het privilege against self-incrimination is tweeerlei.

Inde eerste plaats is er het diep gewortelde en vooral in historisch opzicht
belangrijke beginsel dat niemand hoeft bij te dragen aan zijn eigen
strafvervolging. In de tweede plaats kan genoemd worden de uit het
huidige tijdsgewricht starnmende gedachte dat een getuige zoveel
mogelijk gestimuleerd moet worden om in alle vrijheid een verklaring
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afte leggen. Het privilege against self-incrimination wordt geacht daartoe
een bijdrage te vonnen.

In historisch opzicht is bet privilege against self-incrimination nauw verbonden
met bezwaren die leefden tegen de beruchte procedure voor de Star Chamber.
De Star Chamber was een onderdeel van de rechterlijke organisatie dat zich
voomamelijk bezig hield met (belangrijke delen van) het strafrecht, totdat het
in 1641 door het parlement werd afgeschaft. De procedure die er gevolgd werd
had een sterk inquisitoir karakter. Een aspect ervan dat hier vooral van belang
is, was dat de verdachte onder ede voor de rechter (niet voor een jury) werd
verhoord, soms zelfs onder marteling; vgl. WALKER,WARD,The English legal
system, p. 137-138. Om de verdachte - mede in het licht van het nemo cogitur-
beginsel- tegen deze praktijken te bescherrnen werd hij onbevoegd verklaard
om in eigen zaak te getuigen. In de loop der tijden hebben de common law
courts de strekking van deze onbevoegdheid zodanig ruirn geinterpreteerd dat
ook getuigen, niet aileen in strafzaken, maar ook in civiele zaken, erdoor
werden beschermd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de aanvaarding van het
privilege against self-incrimination. In CROSSONEVIDENCEwordt gesteld
dat thans als ratio van het dit privilege moet worden beschouwd de gedachte
dat moet worden bevorderd dat getuigen zo veel mogeJijk in vrijheid een
verklaring kunnen afleggen, zonder dat zij moeten vrezen voor mogelijke straf-
rechtelijke consequenties. Als extra argument wordt nog genoemd dat het
privilege ertoe bijdraagt dat de vervolgende instantie zich niet te makkelijk
kwijt van de op haar rustende bewijslast door te volstaan met de verklaring
van de verdachte; zie CROSSONEVIDENCE,p. 467-468; HEYDON,Statutory
restrictions on the privilege against self-incrimination [1971] 87 LQR p. 216-
221; zie voorts kritisch KEANE,The modem law of evidence, p. 510 en 518-519
(vgl. ook p. 99-100) naar aanJeiding van LORDTEMPELMANin A T & T Istel
Ltd v Tully [1992] 3 WLR 344, p. 347-348 (HL).

Hoewel het privilege against self-incrimination oorspronkeJijk afkomstig
is uit de common law, geldt het principe ook reeds zeer lang en standvastig
in Equity. Zo haalt NEILLLJ in A T & T Istel (p. 39) een uit 1737 starnmende
overweging van LoRD HARDWICKELC in Smith v Read (1737) IAtk 526 op
p. 527 aan:

It ( ... ) there is no rule more established, than that a person shall not be
obliged to discover what will subject him to a penalty, or anything in the
nature of a penalty. Under the rule, a man is not obliged to accuse himself,
is implied that he is not to discover a disability in himself ( ...)It.

nadere invulling: 'criminal charge, penalty or forfeiture'
99. De woorden 'criminal charge' en 'penalty' hebben in de onderhavige
context geen problemen opgeleverd, re spreken kennelijk voor zich, aldus
KEANE, The modern law of evidence, p. 512. De betekenis van het begrip
'forfeiture' is in het kader van het privilege against self-incrimination
sterk uitgehold. Vanwege het feit dat de rechter tamelijk mime mogelijk-
heden heeft gekregen om de dreiging van verbeurdverklaring ongedaan
te maken of op te heffen is het incriminerende karakter ervan behoorlijk
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afgenomen. Dit is de reden dat in civiele procedures verbeurdverklaring
is afgeschaft als een grond voor het privilege against self-incrimination.

Zie voor de restrictieve interpretatie van de term 'forfeiture' Section 16( I)(a),
Civil Evidence Act 1968; zie voorts CROSSONEVIDENCE,p. 461; KEANE,
The modem law of evidence, p. 511.

De vervolging (criminal charge) waaraan de mededelingsplichtige
blootgesteld dreigt te worden moet betrekking hebben op een feit dat door
het recht van enig rijksdeel van het Verenigd Koninkrijk strafbaar is gesteld.
Hetzelfde geldt voor de boete (penalty); zie Section 12(l)(a), Civil Evidence
Act, 1968. Het privilege biedt dus geen bescherrning tegen een mogelijke
strafrechtelijke vervolging onder vreemd recht. Naast deze territoriale
begrenzing is het toepassingsgebied van het privilege against self-incrimination
nog beperkt tot de strafrechtelijke sfeer. Dit wil zeggen dat mogelijke
civielrechtelijke aansprakelijkheid, faillissement ofberoepsmatige disciplinaire
maatregelen niet gelden als een 'criminal charge', 'penalty' of 'forfeiture';
zie CROSSONEVIDENCE,p. 459; STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence,
p.234-235.

nadere invulling: 'a tendency to expose'
100. Het risico van blootstelling aan een strafrechtelijke vervolging dient
met een zekere redelijke waarschijnlijkheid te verwachten te zijn. Voorts
moet er een causaal verband bestaan tussen de informatie waarop de
mededelingsplicht betrekking heeft en de dreigende strafvervolging.

In R. v Boyes (1861) 1 B & S 311 (QB) weigerde een getuige op een vraag
in te gaan, omdat het antwoord hem zou incrimineren. Weliswaar was hem
voor de litigieuze feiten gratie verleend, maar dat zou in het wei zeer
uitzonderlijke geval dat alsnog een parlementaire impeachment-procedure zou
worden ingesteld, rechtens geen afdoende verweer zijn. Dit betoog werd
verworpen. Voor toepassing van dit privilege dient sprake te zijn van een
'reasonable ground to apprehend danger' en niet, zoals in casu, van een 'danger
of an imaginary and unsubstantial character', dat gebaseerd is op 'some
extraordinary and barely possible contingency', dat door geen enkel redelijk
denkende persoon kan worden verwacht; MATTHEWS,MALEK, Discovery,
nr. 8.83. InA T & T Istel v Tully [1992] 3 WLR 344 besliste het House of Lords
(zelfs) dat geen beroep kon worden gedaan op het privilege, nu het Crown
Prosecution Service met de (aanstaande) verdachte was overeengekomen het
litigieuze materiaal in de te volgen strafzaak niet te zullen gebruiken. Zie ook
STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence, p. 235-236.

Uit het vereiste dat de mededelingsplicht en de strafvervolging causaal
verbonden moeten zijn, voigt dat geen beroep kan worden gedaan op het
privilege against self-incrimination indien een strafrechtelijke vervolging al
kan worden gegrond op reeds beschikbaar, ander bewijsmateriaal; zie Rio Zinc
Corpn. v Westinghouse Electric Corpn [1978] AC 547; Khan v Khan [1982]
2 All ER 60 (CA); ANDREWS,Principles of civil procedure, nr. 12-066; KEANE,
The modem law of evidence, p. 513.



160 hoofdstuk 3

ontwikkelingen: een tegenstelling die onder druk komt te staan
101. De rechtvaardiging van het privilege against self-incrimination herust
op een afweging van enerzijds het algemene belang dat zoveel mogelijk
wordt rechtgesproken op basis van de volledige waarheid en anderzijds
het belang dat een procedureel klimaat wordt geschapen waarin getuigen
en partijen in hescherming worden genomen tegen de nadelige strafrechte-
lijk consequenties van hun verklaringen, opdat zij in aIle vrijheid en, mede
daardoor, zo volledig en betrouwbaar mogelijk informatie verschaffen.
Deze twee aspecten staan op bijzonder gespannen voet met elkaar en
schijnen met elkaar in tegenspraak. We zien dit in het bijzonder in zaken
waarin een civielrechtelijke vordering een strafrechtelijk evenbeeld heeft.
Nadat de rechtspraak in dit spanningsveld is vastgelopen, is in enkele
(bijzondere) wetten het beroep op het privilege against self-incrimination
afgesneden in civiele zaken die een strafrechtelijk spiegelbeeld hebben.

In het geval dat het complex van feiten dat ten grondslag ligt aan een
civielrechtelijke vordering eveneens in een aanverwante strafzaak als een
strafbaar feit tenlaste gelegd zou kunnen worden, lijkt zich een tegenstrijdigheid
voor te doen. Saillante voorbeelden zijn inbreuk op intellectuele eigendom,
belastingontduiking, fraude, oplichting, bedrog, diefstal en verduistering. Het
probleem in dergelijke zaken is namelijk dat de informatie die in de civiele
zaak nodig is (bijvoorbeeld om bepaalde vermogensbestanddelen op te sporen
of om zaken waarmee inbreuk op intellectuele eigendom wordt gemaakt van
de marktte halen) vanwege de aard van de omstandigheden van het geval alleen
bij de gedaagde/verdachte kunnen worden verkregen. Het strafrechtelijke
spiegelbeeld van de civielrechtelijke vordering maakt het nu mogelijk om deze
feiten met behulp van het privilege against self-incrimination achter te houden,
waarop de vordering zal stranden. In feite betekent dit dat de verweerder door
het recht in staat wordt gesteld om te profiteren van de omstandigheid dat hij
strafrechtelijk vervolgd kan worden!

Rank Film Distributors Ltd v Video Informal ion Centre [1981] 2 All ER
76 (HL) is een voorbeeld van een zaak waarin het privilege against self-
incrimination tot een onbevredigende uitkomst heeft geleid. De eisers waren
houders van een auteursrecht op een aantal films. Na overtuigd te zijn geraakt
dat de verweerders inbreuk maakten op dit auteursrecht, verleende de rechter
in eerste aanleg de eisers verlof om panden van de verweerders binnen te treden
en de daar aanwezige illegale kopieen in beslag te nemen (Anton Piller Order).
Voorts bepaalde de rechter dat de verweerders gehouden waren tot discovery
met betrekking tot informatie aangaande de levering en de verkoop van de
litigieuze video-banden. De verweerders trachtten zich tegen deze Anton Piller
Order te verdedigen door een beroep te doen op het privilege against self-
incrimination, stellende dat nakoming van de Order een reeel gevaar van
strafrechtelijke vervolging voor samenspanning tot bedrog (' conspiracy to
defraud') zou opleveren. Dit werd door het House of Lords beaamd. De Law
Lords kwamen tot deze slotsom na te hebben overwogen dat het enkele feit
dat de toelaatbaarheid van het bewijs ter discretionaire beoordeling van de

------ -----~------------------------------------
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strafrechter staat, een onvoldoende waarborg is dat het door het privilege
against self-incrimination te bescherrnen belang niet zou worden geschonden.
Bovendien werd de mogelijkheid afgewezen dat de rechter in de Anton Piller
Order bepaalt dat de daarrnee te verkrijgen gegevens in een strafzaak niet
toelaatbaar zijn als bewijs. Zonder een daartoe strekkende wettelijke grond-
slag - die er in casu niet was - kan een civiele rechter zijn collega in de
strafkamer nu eenmaal niet binden wat de toelaatbaarheid van bewijs betreft;
zie LORD GR[FFITH in A T & T Istel v Tully [1992] 3 WLR 344 (HL), p. 354.
Het onvermijdelijke gevolg was dat het privilege against self-incrimination
onverkort van toepassing is op Anton Piller Orders; zie bijvoorbeeld IBM
United Kingdom v Prima Data international [1994] 1 WLR 719, p. 728. De
praktische waarde van zo'n Order is daardoor tot vrijwel nihil gedaald. Dit
deed LORD RUSSELLOF KlLLOWENverzuchten (p. 86):

"Inasmuch as the application of the privilege in question can go a long way
in this and other analogous fields to deprive the owner of his just rights
to the protection of his property I would welcome legislation somewhat
on the lines of s 31 of the Theft Act 1968; the aim of such legislation should
be to remove the privilege while at the same time preventing the use in
criminal proceedings of statements which otherwise have been privileged";

zie ook MATTHEWS,MALEK,Discovery, nr. 2.47-2.53 en 3<suppl. (1996),
nr. 2.53. De parlementaire wetgever heeft niet geaarzeld deze handschoen op
te pakken. Vrijwel onmiddellijk na Rank Film Distributors is in Section 72,
Supreme Court Act, 1981 voor procedures aangaande (de inbreuk op)
intellectuele eigendom (zie subsection 2) de volgende regeling opgenomen:

"( I) In any proceedings to which this subsection applies a person shall not
be excused, by reason that to do so would tend to expose that person, or
his or her spouse, to proceedings for a related offence or for the recovery
of a related penalty-
(a) from answering any question put to that person in the first-mentioned
proceedings; or
(b) from complying with any order made in those proceedings. (oo.)
(3) Subject to subsection (4), no statement or admission made by a person-
(a) in answering a question put to him in any proceedings to which
subsection (l) applies; or
(b) in complying with any order made in any such proceedings, shall in
proceedings for any related offence or for the recovery of any related
penalty, be admissible in 'evidence against that person or (unless they
married after the making of the statement or admission) against the spouse
of that person."

Kortom, het beroep op het privilege against self-incrimination is in civiele
zaken afgesneden, maar daar staat tegenover dat de aldus te verkrijgen
inforrnatie niet in aanverwante strafzaak kan worden gebruikt.

Zoals gezegd is deze regeling even wei aileen van toepassing in zaken van
inbreuk op intellectuele eigendom. Met betrekking tot diefstal van (onroerende)
zaken die onder een trust vall en was in Section 31, Theft Act 1978 al een
soortgelijke, specifieke voorziening gegeven (vgl. voorts Section 9, Criminal
Damages Act 1971; MATTHEWS,MALEK,Discovery, nr. 8.87-8.88; zie voor
een toe passing Khan v Khan [1982] 2 All ER 60 (CA). Hoewel Section 72
ruim wordt uitgelegd en ook van toepassing is als tevens voor een ander
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vergrijp kan worden vervolgd (Universal City Studios v Hubbard [1984] 1
All ER 661 (CA)) ontbreekt een algemene, voor alle gevallen geldende regeling
nog steeds, zodat de gesignaleerde problemen blijven bestaan. Zo strandde
tegen de achtergrond van een mogelijke vervolging voor samenspanning tot
bedrog ('conspiracy to defraud') nog een Anton Piller Order op bet privilege
against self-incrimination in Sociadad Nacional de Combustive is de Angola
u.E.E. (Sonangol) v Lundqvist [1990] 3 All ER 283 (CA) en in Tate Access
Floors Inc. v Boswell [1990] 3 All ER 303 (zicbtbaar met tegenzin en met
de verzucbting dat de wetgever bet toepassingsgebied van Section 72 zou
moeten uitbreiden). Waar de belangen van de mogelijke verdacbte afdoende
zijn bescbermd, bijvoorbeeld door een toezegging door de Crown Prosecution
Service om bet bewuste bewijs niet in een strafzaak te gebruiken, heeft het
House of Lords zoals we al zagen een beroep op het privilege against self-
incrimination evenwel afgesneden; AT & T Istel v Tully [1992] 3 WLR 345.
Zie voor overzicht van de wettelijke inperkingen van het privilege STYLE,
HOLLANDER,Documentary evidence, p. 237-238.

In aansluiting op de specifieke wettelijke regelingen heeft de rechter in
gevallen waarin een in uitdrukkelijke bewoordingen vervatte uitsluiting
van het beroep op het privilege against self-incrimination ontbrak, door
middel van een tamelijk ruime interpretatie in de wet een impliciete
beperking van het privilege gelezen. Het is vooralsnog de vraag in
hoeverre de bezwaren die aan het privilege against self-incrimination
kleven langs deze weg kunnen worden opgeheven. Wei maakt deze
ontwikkeling duidelijk dat de grondslag van het privilege against self-
incrimination aan heroverweging toe is.Naast facetten van het algemeen
belang zal daarbij ook aandacht moeten worden geschonken aan de
belangen die het concrete geval bepalen.

Daar waar in de wet niet uitdrukkelijk de toepassing van het privilege against
self-incrimination is uitgesloten, heeft de rechter een beroep op het privilege
niettemin gepasseerd op de grond van de doelstelling van de wet. Een voorbeeld
hiervan is Re. London United Investments pic. [1992] 2 All ER 841 (CA),
waarin Section 432, Companies Act 1985 werd 'opgerekt'. Krachtens deze
bepaling heeft de minister de bevoegdheid om ingeval van vrees voor ernstige
malversaties in een bepaalde ondememing inspecteurs aan te wijzen die belast
zijn met een onderzoek naar de financiele handel en wandel van dat bedrijf.
Een dergelijk onderzoek heeft een 'quasi-juridisch' karakter; het is in de eerste
plaats gericht op het verkrijgen van inzicht in de situatie, mede ter bescherming
van het publiek, zonder dat strafrechtelijke vervolging wordt beoogd. Degenen
die door de inspecteurs worden ondervraagd zien dit - begrijpe-
lijkerwijs - anders en hebben met een beroep op het privilege against self-
incrimination getracht om vervelende vragen van de inspecteurs afte wenden.
De Companies Act 1985 bevat geen uitdrukkelijke beperking van het privilege
against self-incrimination. Toch werd het beroep op het privilege gepasseerd.
Het Court of Appeal bekrachtigde de uitspraak van SCOTTJ, die in de eerste
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instantie had aangegeven wat aanvaarding van het privilege against self-
incrimination hier zou betekenen:

"The circumstances justifying the appointment of inspectors often involve
suspicion that persons in management have been involved in suspected
misfeasance. These are the persons who will be questioned by the inspectors
in their endeavours to find out what has happened. If the witnesses can
simply refuse to answer, pleading the privilege against self-incrimination,
the inquiries will, I think, in many cases be wholly frustrated."

Dit kon niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest en dus moest het erop
worden gehouden dat de Companies Act 1985 naar haar strekking (!) zodanig
moet worden uitgelegd dat het niet expliciet toekennen van het privilege
betekent dat het niet beschikbaar is; zie ook R. v Seelig [1991] 2 Al ER 429
(CA).

Deze interpretatiemethode is inmiddels ook toegepast in het kader van de
Insolvency Act 1986. In Bishopsgate Investment Management v Maxwell [1992]
2 All ER 856 (CA) moesten de Sections 235 en 236, Insolvency Act 1986
worden uitgelegd. Deze bepalingen geven de 'office-holders of a company'
mime bevoegdheden om de deconfiture van hun ondememing te onderzoeken.
In Bishopsgate ging het om informatie over de bedrijfsvoering in verband met
het faillissement. In het bijzonder van belang waren inlichtingen die door de
verweerder, in zijn hoedanigheid van directeur van Bishopsgate Investment
Management, konden worden verstrekt met betrekking tot aan de pensioenkas
onttrokken gelden. Hoewel hier dus primair de afwikkeling van het faillis-
sement aan de orde was hielden de gevraagde gegevens eveneens direct verband
met mogelijke verduistering. Om deze reden deed de verweerder een beroep
op het privilege against self-incrimination, daarmee de office-holders,
waaronder de curator (' liquidator'), volledig in het duister latend. Het verweer
mocht niet baten. Ook bier werd - mede - op basis van een functionele
interpretatie van de wet het privilege against self-incrimination door het Court
of Appeal geblokkeerd als zijnde onverenigbaar met het doel en de strekking
van de Sections 235 en 236. Ook in een tamelijk zuivere civielrechtelijke
verhouding - in tegenstelling tot de naar het publiekrecht neigende 'inspectie-
procedure' - wordt het dus niet toegelaten dat het privilege against self-
incrimination de loop van het recht dwarsboomt. Zie hieromtrent PAULDEN,
Corporate Fraud: Civil disclosures in criminal proceedings, [1994] 57 MLR
p. 280-289 en, kritisch ten aanzien de interpretatie van een zwijgende wetgever,
TOMKINs,BIX,The souds of silence: a duty to incriminate oneself [1992] Public
law, p. 363-372; vgl. ook HEYDON,Statutory restrictions on the privilege
against self-incrimination [1971] 87 LQR p. 214-239; KEANE, The modern
law of evidence, p. 514-519; MATTHEWS,MALEK, Discovery, nr. 8.86.

De slotsom is dat het privilege against self-incrimination in zijn oorspronke-
lijke vorm onder druk is komen te staan; vgl. ZUCKERMAN,[1991] All ER
Annual Review, p. 165. Het enkele feit dat hier de naar Engelse normen
gemeten ongebruikelijke methode van functionele interpretatie in plaats van
de traditionele grarnrnaticale interpretatie, is gebruikt, vormt daarvan op
zichzelf beschouwd al een aardige illustratie; zie over de methoden van
wetsuitleg door de rechter WALKER,WARD,The English legal system, p. 31-56.
Bij het oplossen van de problemen kan de afweging op het niveau van het
algemeen belang als uitgangspunt blijven dienen. Daarnaast zal echter ook
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moeten worden bezien wat de betekenis is van het concrete geval. Dit betekent
dat bij een dreigende strafrechtelijke incriminatie een beroep op het privilege
against self-incrimination openstaat, tenzij bijzondere en zwaarwegende
omstandigheden van het geval daaraan in de weg staan. ZUCKERMAN(a.w.,
p. 166) noemt bier als voorbeelden een verantwoordingsplicht van een
mededelingsplichtige jegens zijn werkgever ofjegens personen wiens eigendom
bij heeft geschonden.

De wetgever heeft zich de kwestie inmiddels aangetrokken. In een
zogenaamde Consultation Paper wordt voorgesteld het privilege against
self-incrimination afte schaffen. Daarvoor in de plaats komt de regel
dat een in civilibus afgelegde getuigenverklaring in beginsel niet kan
worden gebruikt in een strafzaak.

Gegeven de hierboven geschetste problemen is het Lord Chancellor's
Department tot het inzicht gekomen dat het privilege against self-incrimination
niet zelden tot onbevredigende resultaten leidt. Om hieraan tegemoet te komen
wordt in het Consultation Paper 'The privilege against self-incrimination in
civil proceedings' (Lord Chancellor's Department, 1992) voorgesteld het
privilege in civiele zaken geheel afte schaffen. De in dergelijke procedures
verkregen bewijsrniddelen kunnen echter niet in strafzaken als bewijs worden
gebruikt. Aldus wordt het systeem van de Supreme Court Act tot algemene
norm verheven. Wei wordt een uitzondering gemaakt voor vervolging wegens
meineed. Voorts wordt de mogelijkheid opengehouden dat in civilibus
verkregen bewijs wordt gebruikt om de ongeloofwaardigheid van een getuige
te staven; zie ANDREWS,Principles of civil procedure, nr. 12-072; CROSSON
EVIDENCE,p. 469; STYLE,HOLLANDER,Documentary evidence, p. 233-234.

5 De public interest immunity

inleiding
102. Tot nu toe hebben we gezien dat er naar Engels recht ten aanzien
van rechtssubjecten in bepaalde situaties of in specifieke relaties een
uitzondering is aanvaard op processuele mededelingsplichten in de
bewijsrechtelijke sfeer (het legal professional privilege, de 'without
prejudice regel' en het privilege against self-incrimination). Dat zijn
echter niet de enige uitzonderingen. Vertrouwelijke gegevens en
inlichtingen kunnen ook onder vigeur van het leerstuk dat bekend staat
onder de naam 'public interest immunity' bescherming genieten tegen
processuele mededelingsplichten.

In deze paragraaf geef ik eerst een omschrijving en typering van de public
interest irnrnunity. Vervolgens worden de eerste schetsen ingevuld en
geconcretiseerd. Ten slotte besteed ik aan de hand van de ontwikkeling die
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de modeme public interest immunity heeft doorgemaakt aandacht aan de wijze
waarop met behulp van de uitgangspunten van de public interest immunity,
in combinatie met de regels van discovery, in het algemeen wordt omgegaan
met vertrouwelijke informatie.

definitie
103. Als zwaarwegende aan de (centrale) overheid toevertrouwde,
nationale belangen in de weg staan aan de onthulling van vertrouwelijke
infonnatie, kunnen bewijsmiddelen waarin zulke feiten en gegevens zijn
vervat niet als zodanig in een (civiele) procedure worden gebruikt.
Dergelijke bewijsmiddelen zijn, op grond van het betrokken 'public
interest' immuun voor processuele verplichtingenom als bewijs te worden
overgelegd; zie RSC Order 24 rule 15 en Crown Proceedings Act 1947,
section 28. Het (andere) algemene belang dat zo veel mogelijk op basis
van aile relevante feiten en omstandigheden van het geval recht wordt
gesproken moet dan wijken.

Niet ieder willekeurig algemeen belang kan tot immuniteit van bewijsmiddelen
leiden. Er dient sprake te zijn van een door de samenleving aan de overheid,
zijnde haar politieke organisatievorm, doorgegeven verantwoordelijkheid die
het landsbelang raakt. Dit betekent dat de beschermende werking van de public
interest immunity in beginsel aileen toekomt aan een tot het overheidsapparaat
behorende instelling, en dan nog liefst in zo hoog mogelijke regionen,
bijvoorbeeld een ministerie; vgl. in deze zin LORD SIMON in Duncan v
Cammell, Laird & Co. [1942] AC 624 (HL), die spreekt van een 'objection,
taken by a public department' (p. 632); zie ook SCOTT LJ in Blackpool
Corporation v Locker [1948] 1 KB 349, p. 380 en, zeer krachtig, SCARMAN
LJinD. vN.s.P.CC [1978] 171 (CA),p.195-197.

Gemakshalve kan het stelsel van algemene, publieke belangen in de zin
van de public interest immunity thans grofweg worden onderverdeeld
in twee categorieen. In de eerste categorie vallen onrniskenbaar gewich-
tige staatsbelangen. Ben sprekend voorbeeld daarvan is's lands veiligheid
en defensie.

Een typisch algemeen belang uit deze categorie was aan de orde in Duncan
v Cammell, Laird & Co. [1942] AC 624 (HL).In deze zaak ging het om een
onderzeeboot, de 'Thetis', die in 1939 tijdens een proefvaart was gezonken,
waarbij 99 van de 103 opvarenden het leven verloren. Nabestaanden van de
slachtoffers stelden tegen de werfwaar de onderzeeer was gebouwd op grond
van 'negligence' een vordering in tot betaling van schadevergoeding. In de
(proet)procedure die daarop volgde werd door de eisers in het kader van
discovery de productie van technische gegevens, correspondentie betreffende
proefvaarten, onderhoudsrapporten en bouwtekeningen van de Thetis verlangd.
Het betrofhier 'valuable information on the design of a new submarine to an
agent of a foreign power at a time when the country was at war'; KEANE,The
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modern law of evidence, p. 486. De overheid maakte met een beroep op het
landsbelang dan ook bezwaar tegen discovery voor zover betrekking hebbend
op de genoemde bescbeiden. Terecht, aldus bet House of Lords. Na analyse
van de jurisprudentie overwoog LORDSIMONin een single speech (p. 636):

"The principle to be applied in every case is that documents otherwise
relevant and liable to production must not be produced if the public interest
requires that they should be withheld."

Het algemeen belang waar het in casu om ging was de 'national security'.
Gelijksoortige door CROSSONEVIDENCE,p. 510-515; als 'vital interests of
state' omschreven belangen hebben betrekking op 'security and intelligence
services' (zie Balfour v Foreign and Commonwealth Office [1994] 2 All ER
588 (CA), 'diplomatic relations', 'international comity' (KEANE, The modern
law of evidence, p. 486; MATTHEWS,MALEK, Discovery, nr. 8.73; vgl. ook
LORD SIMONin Duncan, p. 642), de door de regering te voeren financieel-
econornische politiek (zie Burmah Oil v Bank of England (1980] AC 1090,
[1979] 3 All ER 7000 (HL» en, meer in het algemeen, de beleidsbepaling door
en in het kabinet. Bij dit laatste strekt de de public interest immunity ertoe
de 'inner workings of the government machine' afgedekJ te houden, ter
voorkoming van 'ill informed or captious public or political criticism; zie LORD
REID in Conway v Rimmer [1968] AC 910, p. 952; vgl. ook Air Canada v
Secretary of State for Trade [1983] 2 AC 394, (1983] 1 All ER 910 (HL) en:
MATTHEWS,MALEK,Discovery, nr. 8.74; STYLE,HOLLANDER,Documentary
evidence, p. 244.

De tweede categorie van 'public interests' betreft de belangen die gemoeid
zijn met de adequate functionering van (delen van) het overheidsapparaat
waaraan belangrijke maatschappelijke taken zijn toevertrouwd. Het gaat
dan niet alleen om de bescherming van de concrete inhoud van informatie
zelf, maar 66k om de vertrouwelijke bron daarvan.

De grondgedachte van de tweede categorie is dat voorkomen dient te worden
dat overheidsinstellingen hun taken niet meer naar behoren kunnen uitvoeren
omdat de bron waaruit zij de daarvoor benodigde gegevens putten dreigt op
te drogen. Dit betekent dat niet alleen de informatie, maar ook de bron
beschermd moet worden. De public interest immunity doet dat door de identiteit
van de bron immuun te maken voor processuele mededelingsplichten. Op deze
'rule of law' wordt slechts uitzondering gemaakt indien dat nodig is om de
onschuld van een verdachte aan te tonen, aldus LORD ESHERMR in Marks
v Beyfus 25 QBD 494 (CA 1890), p. 500; zie ook R. v Agar (1990) 90 Cr App
R 318 (CA).

Traditioneel ging het bier om politie-informanten in verband met de
vervolging van strafbare feiten. In het kader van de criminaliteitsbestrijding
was en is er een groot belang bij het in stand houden van een continue stroom
van gegevens uit het criminele circuit naar de politie. Dit maakJe de bescher-
ming van de identiteit van tipgevers tegen rancuneuze figuren uit de misdaad
gewenst; zie Marks v Beyfus t.a.p.; R. v Lewes Justices ex parte Secretary of
State for the Home Department [1973] AC 388, p. 407-408; R. v Hennessey
(1978)68 Cr App R419(CA); vgl. ookR. v Rankin [1986] QB 861 (CA) met
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betrekking tot de overeenkornstige toepassing van de public interest immunity
op de locatie van een observatiepost.

Tegenwoordig zijn ook andere rnaatschappelijke activiteiten dan de
strafvervolging aan de public interest immunity verbonden. Zo werd in Rogers
v Secretary of State for the Home Departement [1973] AC 388 (HL) aan door
de Gaming Board in het kader van de afgifte van gokvergunningen verzamelde
inlichtingen bescherrning verleend. In verband met het algemene belang dat
'people could make frank reports without the fear of the subject of finding
out what was said' en mitsdien 'to enable the board adequately to perform
its statutory duties' werd het beroep op de public interest immunity gehono-
reerd. Hetzelfde gebeurde op vergelijkbare gronden ten behoeve van de fiscus
in Alfred Crompton Amusements Machines v Customs and Excise Commissio-
ners (No.2) [1974] AC 405 (HL). Er moet echter weI gegronde vrees bestaan
voor het uitvallen van de informatie-stroom in de toekornst: Norwich Pharmical
v Customs and Excise Commissioners [1974] AC 133. Het House of Lords
heeft zich terughoudend getoond in het erkennen van nieuwe
toepassingsgebieden; zie Regina v Chief Constable of the West Midlands
Police, ex parte Wiley [1994] 2 WLR 433 (HL), waarover in nr. 105 meer;
vgl. ook MATfHEWS,MALEK,Discovery, nr. 8.75-8.78 en STYLE,HOLLANDER,
Documentary evidence, p. 246-251.

De public interest immunity is een regel van openbare orde. Dit betekent
niet alleen dat de rechter ambtshalve discovery van het stuk dient te
voorkomen, maar ook dat van waiver geen sprake kan zijn en dat
secondary evidence evenmin toelaatbaar is.

Het betreft hier een constitutionele norm waarin de verhouding tussen de
uitvoerende macht (het bestuur) en de rechterlijke macht met betrekking tot
het verschaffen en verkrijgen van informatie is geregeld; vgl. in deze zin LORD
REIDin Conw£ry v Rimmer [1968] AC 910, p. 938. In voorkornende gevallen
gaat het belang van de uitvoerende macht v66r dat van de rechterlijke macht.
Hieruit voIgt dat de public interest immunity niet strekt tot bescherming van
de procespartijen, maar van belangen die onder de verantwoordelijkheid van
de staat vallen. Om deze reden is de public interest immunity een regel van
openbare orde; MATTHEWS,MALEK,Discovery, nr. 8.65.

De overheid kan de public interest immunity dan ook zelfs als zij geen partij
is inroepen. De procedure is dat de Attorney-General alsdan intervenieert en
een beroep doet op de public interest immunity; zie MATTHEWS,MALEK,
Discovery, nr. 8.68. De partij die hier nadeel van ondervindt wordt door de
toen Viscount, later LORDSIMONLC in Duncan v Cammel, Laird & Co. [1942]
AC 624 (HL) voorgehouden niet te kortzichtig te zijn (p. 643):

"After all, the public interest is also the interest of every subject of the realm,
and while, in these exceptional cases, the private citizen may seem to be
denied what is his immediate advantage, he, like the rest of us, would suffer
if the needs of protecting the interests of the country as a whole were not
ranked as a prior obligation."

Dit betekent evenwel niet dat partijen geen voordeel kunnen putten uit de public
interest immunity. De overheid (d.w.z. de verantwoordelijke minister) moet,
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als zij overtuigd is van de toepasselijkheid van de public interest immunity
daar een beroep op doen; zie Regina v Chief Constable of the West Midlands
Police, ex parte Wiley [1994] 2 WLR 433 (HL) waarin de discussie naar
aanleiding van de zgn, Matrix Churchill case is beslecht; zie voor die discussie
GANZ,Matrix Churchill and public interest immunity, [1993] 56 MLR p. 564-
568 met het naschrift [1995] 58 MLR p. 417-421; SMITH,Public interest
immunity in criminal cases, [1993] 52 CU p. 1-3; ZUCKERMAN,Public interest
immunity - A matter of prime judicial reponsibility [1994] 57 MLR, 703-725.
Daarnaast kan (lees: moet) ook de meest gerede partij een beroep doen op de
public interest immunity. Als dit alles achterwege blijft moet de rechter de
public interest immunity ambtshalve toepassen; zie Loan SIMON,p. 642; LORD
REIDin Conway v Rimmer, p. 950; LORDSPEARSONen SIMONin Rogers v
Secretary of State for the Home Departement [1973] AC 388 (HL) op p. 406
en 407; vgl. echter ook R v Horseferry Road Magistrates' Court, ex parte
Bennett (No 2) [1994] 1 All ER 289 (QBD) waarin in strafzaken de Crown
Prosecution Service enige bewegingsvrijheid wordt gegund (echter met
dezelfde richtlijnen als die voor de verantwoordelijke minister gelden).

Het dwingende, constitutionele karakter van de regel irnpliceert voorts dat
strikt redenerend geen afstand (waiver) kan worden gedaan van de public
interest immunity; zie BINGHAMU in Makanjuola v Commissioner of Police
for the Metropolis [1992] 3 All ER 617 (CA), p. 623; BROWNen GIBSONLU
in Halford v Sharples [1992] 1 WLR 736, p. 746 en 762; ROCKU in Lonhro
v Fayed [1994] 1 All ER 870 (CA), p. 892; ANDREWS,Principles of civil
procedure, nr. 12-052; Secondary evidence is om dezelfde reden evenmin
toelaatbaar; vgl. Loao REIDin Conway v Rimmer, p. 950. CROSSONEVIDENCE
(p. 508) lijkt hier iets terughoudender te zijn, door het verbod van secondary
evidence te beperken tot het feitelijke bewijsrniddel waarin de informatie ligt
opgeslagen en niet tot de inhoud ervan. Daar wordt evenwel aan toegevoegd
dat secondary evidence (ook) als het op zichzelf wordt beschouwd, natuurlijk
eveneens onder de werking van de public interest immunity kan komen.
Overigens is wei aangenomen dat als de informatie die onder de public interest
immunity valt eenmaal een publiek geheim is geworden, het belang bij
vertrouwelijkheid als het ware is vervlogen en rnitsdien de public interest
immunity teniet is gegaan; vgl. KEANE, The modem law of evidence, p.
504-505 en BRJGHTMANLJ in Hehir v Metropolitan Police Commissioner
[1982] 2 All ER 335, p. 341. Aldus kan het theoretische verbod van waiver
en secondary evidence feitelijk door 'uitlekken' worden omzeild.

Zo zien we dat de public interest immunity in ieder geval principieel
verschilt van een privilege. De laatste figuur blokkeert slechts het achterhalen
van bewijsmateriaal bij bepaalde personen; de daarin vervatte informatie wordt
niet zelfstandig beschermd. De public interest immunity bewerkstelligt dit
laatste juist wel, Vanwege de inhoud diskwalificeert het rniddelen om als bewijs
te kunnen dienen, ongeacht de herkomst ofhet ontstaan ervan. De in vroeger
tijden voor de public interest immunity gehanteerde benaming 'Crown
privilege', waarmee tot uitdrukking werd gebracht dat de overheid als
'rechthebbende' de public interest immunity - ook als derde - in een procedure
kon inroepen, is dan ook een ongelukkige; LORDSIMONin Duncan v Cammell
Laird & Co. p. 641; LORDREID in R. v Lewes Justices, ex parte Secretary of
State for the Home Department [1972] 2 All ER 1057 (HL), p. 1060; 400;
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LORDFRASERin Air Canada v Secretary ojState for Trade (No.2) [1983]
1 All ER 910 (HL), p. 917. Anders: LORDSCARMANin Science Research
Council v Nasse; Leyland Cars (B.L. Cars) v Vyas [1979] 3 All ER 673 (HL),
p. 697. Zie ook MAlTHEWS,MALEK,Discovery, nr. 8.66; STYLE,HOLLANDER,
Documentary evidence, p. 240-241.

de toepassing van de moderne public interest immunity: een 'balancing
act'
104. Volgens de (oude) leer van Duncan v Cammell, Laird & Co. [1942]
AC 624 (HL) was de enkele verklaring van de regering dat er op grond
van het 'public interest' bezwaren waren tegen discovery in beginsel
beslissend voor toekenning van public interest immunity. Hier restte de
rechter slechts een minimale en marginale beoordelingsruimte. Dit had
rigoureuze gevolgen, met name voor notities, rapporten en dergelijke
die hun aan een publiek belang ontleende vertrouwelijkheid niet zo zeer
danken aan hun concrete inhoud (de zogenaamde 'contents claim'), maar
aan de omstandigheid dat zij tot een geclassificeerde categorie behoren
(de zogenaamde 'class claims').

Voor Duncan was de public interest irnrnunity op min of meer fragmentarische
wijze in de rechtspraak. terug te vinden. Hoewel het House of Lords - in een
single speech - het leerstuk op heldere en eenvormige wijze heeft vonngegeven,
kan deze uitspraak niet als een doorbraak in de ontwikkeling van de public
interest irnrnunity worden beschouwd. Integendeel, de beslissing heeft een
stevig slot op de public interest irnrnunity gezet, dat er gedurende meer dan
een kwart eeuw op bleefzitten. De reden daarvan is gelegen in de wijze waarop
de rechter volgens LORDSIMONeen beroep op de public interest immunity
diende te behandelen. Moest de rechter een door het bestuur opgeworpen
bezwaar tegen discovery krachtens de public interest irnrnunity als 'conclusive'
beschouwen, of waren er omstandigheden denkbaar waarin de rechter, voordat
hij besliste omtrent productie, de litigieuze stukken persoonlijk zou moeten
inzien? De laatste optie had (en heeft) een aantaJ emstige bezwaren. In de eerste
plaats zou een beroep op de public interest immunity avereehts werken, omdat
de infonnatie - in ieder geval aan de rechter - zou moeten worden onthuld.
Ais partijen geen inzage zou worden gegund om de schade zoveel mogelijk
te beperken, zou het beginsel van hoor en wederhoor worden geschonden. Ten
slotte kon overigens worden betwijfeld of de rechter - niet begiftigd met de
faciliteiten en de ervaring van het bestuur - voldoende was toegerust om hier
een beslissing te kunnen geven. Tegen deze achtergrond koos LORDSLMON
voor de eerste optie, daarbij steun zoekend bij LORDPARKERin The Zamora
[1916] 2 AC 77, p. 107, (p. 641):

"Those who are responsible for the national seeurity must be the sole judges
of what the national security requires."

Hiermee werd vrijwel alle invloed van de reehter op de public interest immunity
aan het bestuur uit handen gegeven. In gevallen waarin de public interest
immunity werd ontleend aan de vertrouweIijke inhoud van een concreet stuk
('contents claim') was dit niet zo'n probleem. Daar sprak de zaak in de regel
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voor zich en hoefde eigenlijk nooit aan de visie van de overheid te worden
getwijfeld. Anders was het waar de public interest immunity werd ingeroepen
ten aanzien van een stuk dat behoorde tot een categorie van documenten, welke
in verband met publieke belangen in haar geheel vertrouwelijk diende te blijven
('class claim'). Onder dergelijke omstandigheden was de inhoud van het
litigieuze stuk niet van be1ang en had de overheid dus de mogelijkheid om
ook uiterrnate onschuldige materie geheel naar eigen inzicht met een schier
onaantastbare 'protective veil of secrecy' te bedekken.

In Conway v Rimmer [1968] AC 910 (HL) is het House of Lords
teruggekomen van zijn eerdere uitspraak en heeft het de beslissing omtrent
de toepassing van de public interest immunity naar zich toe getrokken.

De in Duncan neergelegde regel heeft, vanwege de niet te overziene verstrek-
kendheid ervan en onder druk van de stare decisis-doctrine, in vele zaken tot
een volstrekt onbevredigende uitkomst geleid, waardoor de weerstand tegen
Duncan alsmaar groter werd. De druppe1 die de emmer uiteindelijk deed
overlopen was Conway v Rimmer [1968] AC 910 (HL).

De inzet van het geschil werd gevormd door een vijftal tamelijk onschadelij-
ke 'routine reports on a probationer constable'. De Secretary of State for Home
Affairs maakte niettemin bezwaar tegen discovery, omdat de bescheiden zouden
behoren tot een categorie van documenten die a1svertrouwelijk moest worden
geclassificeerd. De achtergrond daarvan was dat het niet aangaat dat interne
rapporten van de politie, die immers voor 'de misdaad' handige informatie
kunnen bevatten, in het belang van de criminaliteitsbestrijding (onmiskenbaar
een groot maatschappelijk be1ang), naar buiten komen. Dit argument maakte
op LORDREID - in zijn leading speech - weinig indruk (p. 939):

"Surely it would be grotesque to speak of the interest of state being put in
jeopardy by dislosure of a routine report on a probationer."

Dankzij het feit dat de Law Lords eerder hadden bepaald dat zij onder bepaalde
omstandigheden niet langer gebonden waren aan hun eigen uitspraken (Practice
Statement (Judicial Precedent) [1966] 1 WLR 123; [1966] 3 All ER 77), kregen
zij in Conway v Rimmer de mogelijkheid om het dictum van Duncan naast
zich neer te 1eggen en 'om te gaan'.

LORD REID neemt (nog steeds) als uitgangspunt dat in het geval dat de
productie van bepaalde gegevens in zeer emstige mate schade berokkent aan
het algemeen belang dat is gemoeid met de staatsvei1igheid en het correct
functioneren van het bestuursapparaat, zonder meer geldt dat geen enkele ander
belang, ook niet dat van de eisen van een goede rechtspleging, voor kan gaan.
Maar als de zaken minder duideJijk liggen kan van een dergelijke vanzelfspre-
kendheid geen sprake zijn; zie in deze zin nog steeds Balfour v Foreign and
commonwealth office [1994] 1 WLR 681 (CA). Dan moeten de in het geding
zijnde be1angen door de rechter worden afgewogen: (p. 940):

"But there are many other cases where the possible injury to the public
service is much less and there one would think that it would be proper to
balance the public interests involved."
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Dit betekent dat het enkele woord van de bestuurder, dat slechts op de
waardering van een van de betrokken beJangen berust, niet langer beslissend
is.

De zogenaamde 'balancing act' veronderstelt dat de rechter de mogelijkheid
heeft om de litigieuze stukken in te zien. Aileen dan kan worden bepaald of
er werkelijk een serieus 'public interest' op het spel staat; zie MATTHEWS,
MALEK,Discovery, nr. 8.70. Het beginsel van hoor en wederhoor doet LORD
REIDdaarbij afmet de woorden dat hij 'nothing wrong' ziet aan het niet in
de gelegenheid stellen van partijen om de stukken in te zien en er zich over
uit te laten. Toegegeven moet worden dat hier onmogeJijk de kool en de geit
kunnen worden gespaard. Het horen van de partijen zou immers de immuniteit
reeds vooraf - gedeeltelijk - teniet doen. Vandaar dat voor de meest praktische
oplossing is gekozen. De Engelse rechter is nu eenmaal meer pragmaticus dan
theoretic us; zie in het algemeen hierover: ATIYAH, Pragmatism and theory
in English law.

een verkenning van de grenzen van de public interest immunity:
'confidentiality ,
105. Na Conway v Rimmer kon de vraag rijzen hoe algemeen een
algemeen belang in het kader van de public interest immunity moest zijn.
Kon de bescherming van vertrouwelijkheid ('confidentiality') op zichzelf
beschouwd, dat wil zeggen zonder dat daarbij een belang van nationale
importantie was gemoeid, in de belangenafweging van de rechter een
doorslaggevende factor zijn? In eerste instantie antwoordde het House
of Lords ontkennend, maar voegde daar inAlfred Crompton Amusements
Machines v Customs and Excise Commissioners (No.2) [1974] AC 405
(HL) niettemin in een adem aan toe dat vertrouwelijkheid weI degelijk
een aanzienlijk gewicht in de schaal kan leggen.

InNorwich Pharmical v Customs and Excise Commissioners [1974] AC
133 (HL) verloor vertrouwen het nog van de eisen van een goede rechtspleging.
Deze zaak lijkt echter te zijn beslist op de bijzonderheid dat het niet handhaven
van de mededelingsplicht tot gevolg zou hebben dat 'wrongdoers' beschennd
zouden worden; zie voor meer hierover nr. 74. Als confidentiality hier op
zichzelfbeschouwd al voldoende zou zijn geweest voor een public interest
immunity, zou er dus toch al sprake zijn geweest van een uitzondering. Andere,
meer neutrale factoren waren dat de desbetreffende informatie niet of
nauwelijks op andere wijze was te achterhalen en dat het onwaarschijnlijk
was dat het nadeeJ door beschaming van het vertrouwen niet door rniddel van
een kostenveroordeJing kon worden gecompenseerd.

In Alfred Crompton Amusements Machines v Customs and Excise
Commissioners (No.2) [1974] AC 405 (HL) lijkt echter een doorbraak te zijn
geforceerd. In hoger beroep had het Court of Appeal bij monde van LORD
DENNINGMR (p. 429) overwogen dat public interest immunity weJiswaar met
aan de orde was, maar dat desondanks een mededelingsplichtige, aan wie in
vertrouwen infonnatie was overhandigd, op die grond een beroep kon doen
op een privilege. Met deze stellige uitspraak kon de kwestie van de vertrouwe-
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lijkheid zeer scherp aan de orde worden gesteld bij het House of Lords. De
leading speech (feitelijk met be trekking tot de public interest immunity een
single speech, de overige Lords hebben op dit punt niets anders overwogen
dan dat zij 'concurred') is van LoRD CROSS OF CHELSEA. Hij verwierp
uitdrukkelijk het door LORDDENNINGMR geformuleerde privilege op grond
van niets meer dan 'confidentiality', maar beschouwde vertrouwelijkheid
niettemin als een belangrijk richtsnoer in het kader van public interest immunity
(door LORDCROSS nog steeds een 'privilege' genoemd, p. 433):

'''Confidentiality' is not a seperate head of privilege, but it may be a very
material consideration to bear in mind when privilege is claimed on the
ground of public interest. II

Het opmerkelijke is nu dat deze 'very material consideration' is uitgewerkt
in een afweging van public interests a la Conway v Rimmer, overigens zonder
dat daarnaar wordt verwezen (p. 433-434):

"What the court has to do is to weigh on the one hand the considerations
which suggest that it is in the public interest that the documents in question
should be disclosed and on the other hand those which suggest that it is
in the public interest that they should not be disclosed and to balance one
against the other" (cursief toegevoegd, WvoR).

Bij de toepassing van deze regel concludeerde LORDCROSSdat de in casu
betrokken belangen elkaar in even wicht hielden. In dat geval behoorde het
vertrouwen het voordeel van de twijfel te krijgen; zie p. 434. Zie over
confidentiality en public interest immunity STYLE,HOLLANDER,Documentary
evidence, p. 248-250 en nr. 105 en 106.

Hoewel 'confidentiality' dus enerzijds niet als een volwaardig algemeen
belang in de zin van de public interest immunity kan gelden, telt het
anderzijds wel mee in de 'balancing act' en blijkt het, als de stemmen
staken, uiteindelijk zelfs toch de beslissende factor te zijn. Mogen we
hieruit afleiden dat wat met ene hand wordt weggenomen, door de andere
wordt teruggegeven? Met andere woorden, heeft Alfred Crompton naast
de oude vertrouwde public interest immunity ruimte geschapen voor een
nieuw public interest immunity op grond van 'confidentiality'? Voor
het antwoord op deze vraag moeten we te raden gaan bij D. v National
Society for the Prevention of Cruelty against Children [1978] AC 171
(HL). Daarin heeft het House of Lords het gesloten karakter van de public
interest immunity doorbroken en daarbij de verhouding tussen vertrouwe-
lijkheid en public interest immunity nader ingevuld.

De inzet van het geschil werd gevonnd door de vraag of de National Society
for the Prevention of Cruelty against Children (N.S.P.C.C.), ondanks het feit
dat zij geen overheidsinstelling is, met succes een beroep op de public interest
immunity kon doen. Het argument van de N.S.P.C.c. was analoog aan de public
interest immunity ten aanzien van politie-informanten. Voor haar, in
maatschappelijk opzicht zeer belangrijke activiteiten - kinderbescherming - is
de toestroom van informatie van cruciale betekenis en zou dus gewaarborgd
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dienen te zijn. Dit zou een vertrouwelijke behandeling van door het publiek
verstrekte inlichtingen noodzakelijk maken en daarrnee een public interest
immunity.

Het debat werd bepaald door twee uiteenlopende opvattingen. Aan de ene
kant was er de zogenaamde 'broad submission', inhoudende dat telkens als
gesteld wordt dat er een algemeen belang is dat zich tegen een mededelings-
plicht verzet, dit belang, ongeacht de aard ervan, moet worden afgezet tegen
het tegengestelde algemeen belang van een correcte rechtspleging. Dit
impliceert een volstrekt open afweging van aile mogelijke belangen, die veel
verder strekt dan de voor de overheid gebaande en vastgelegde paden van de
public interest immunity. Aan de andere zijde vinden we de zogenaamde
'narrow submission'. Deze komt neer op een analogische toepassing van reeds
in de rechtspraak erkende algemene belangen in de zin van de public interest
immunity.

Het House of Lords moest uiteindelijk bepalen wie gelijk had en daarrnee
deed het een principe-uitspraak over de omvang van de public interest
immunity in het algemeen en de betekenis van vertrouwelijkheid daarbij in
het bijzonder. Het House wees de broad submission unaniem af Als aan het
relevantie- en het noodzakelijkheidsvereiste is voldaan, moet de rechter in
beginsel de mededelingsplicht handhaven. Een algehele en open belangenafwe-
ging zou tot te grote rechtsonzekerheid en, mede daardoor, tot willekeur leiden.
Voorts achtten de Lords vertrouwelijkheid op zichzelfbeschouwd onvoldoende
gewichtig om in de afweging van belangen in de zin van de public interest
immunity te kunnen worden betrokken. LORDSIMONOFGLAISDALE(p. 238)
herinnerde heel treffend aan de slechte ervaringen die in het veri eden waren
opgedaan met een privilege puur op grond van vertrouwelijkheid. Dit was juist
de reden voor de trendbreuk waaruit het hedendaagse legal professional
privilege is voortgekomen; zie voor meer over historische gegevens hierover
HOLDSWORTH,A History of English law, vol. IX, p. 201-203. Echter, als het
argument van vertrouwelijkheid wordt ondersteund door 'some ethical or social
value involving the public interest' (LORDEDMUND-DAVIES,p. 245), dan heeft
de rechter de mogelijkheid om de bezwaren tegen de mededelingsplicht te
honoreren. De betrokkenheid van de overheid is daarbij noch in positieve,
noch in negatieve zin bepalend voor de toepasselijkheid van de public interest
immunity. Anders dan LORDCROSSin Alfred Crompton te kennen gaf is naar
het oordeel van de Lords in D. v N.s.P.CC het voordeel van de twijfel voor
de mededelingsplicht en niet voor de vertrouwelijkheid.

Hiermee is de weg vrij gekomen voor analogische toepassing van reeds
erkende 'public interests' (in casu dat van de criminaliteitsbestrijding ten
aanzien van de politie-informanten), waarrnee het gesloten karakter van de
public interests is vervallen.

Met D. v NSP. C. C. is de onduidelijkheid die Alfred Crompton liet
bestaan omtrent de mogelijkheid van een public interest immunity op
grond van het enkele 'confidentiality' opgeheven. Thans staat vast dat
vertrouwelijkheid sec - nog steeds - niet kan opwegen tegen een
processuele mededelingsplicht. Daarvoor is ter aanvulling 'some ethical
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or social value involving the public interest' nodig. Hoeveel we nu wijzer
zijn staat nog te bezien:

"Whether there be other cases, and what these may be, must fall to
be decided in the future. The categories of public interest are not
closed, and must alter from time to time whether by restriction or
extension as social conditions and social legislation develop",

zo kunnen we ons met LORD HAILS HAM OF ST. MARYLBONE (p. 230)
ter afsluiting van D. v NS.P. C. C. afvragen.

Een stukje van de sluier werd al snel opge1icht in twee gelijktijdig door het
House of Lords behandelde zaken, te weten Science Research Council v Nasse;
Leyland Cars (BL Cars) v Vyas [1980] AC 1028 (HL). In beide zaken werd
door de werknemer van de werkgever de productie van personeelsgegevens
geeist, dit ter ondersteuning van een vordering op grond van discriminatie in
het kader van een sollicitatie. Een van de werkgevers verweerde zich door
te betogen dat beschaming van het door sollicitanten in de (potentiele)
werkgever te stellen vertrouwen inzake sollicitaties, het hele personee1sbeleid
van het bedrijfsleven zou onderrnijnen. Zij meende hierin, analoog aan reeds
erkende gevallen van informanten-bescherming, een algemeen, maatschappelijk
belang in de zin van de public interest immunity te kunnen zien. Het House
of Lords wilde daar evenwe1 niets van weten. LORDWrLBERFORCE(p. 1066)
overwoog kortaf dat hier in wezen slechts een privaat belang in geding was,
ondanks het feit dat dit belang boven dat van een individuele werkgever zou
kunnen uitstijgen. Nu dus van een algemeen of pub1iek belang geen enkele
sprake was, kon niet aan public interest immunity, ook niet op analoge wijze,
worden toegekomen; zo ook LORDSALMON,p. 1071 en LORDFRASEROF
TULLYBELTON,p.1081.

De reikwijdte van de analogie is voorts beproefd in Gaskin v Liverpool
City Council [1980] 1 WLR 1549 (CA). De 'proper functioning of the child
care service', werd daarin namelijk door BaREHAMJ en in hoger beroep met
name door MEGAW LJ, als het aanvullende 'ethical or social value involving
the public interest' beschouwd. De gemeente hoefde dan ook als beheerder
van het weeshuis geen inzage in haar dossiers te geven aan een wees die,
eenmaal volwassen, een enigszins onfortuinlijk leven leidde en dit de gemeente
trachtte te verwijten op grond van 'negligence and breach of duty whilst he
was in their care' .

Daarentegen wees het Court of Appeal in Campbell v Tameside Metropoli-
tan Borough Council [1982] 1 QB 1065 (CA) iedere overeenkomst met child
care en police informer cases - waaronder Gaskin - van de hand. Het ging
om rapporten omtrent het gewelddadig gedrag van een leerling jegens
onderwijzend personeel. De school vreesde, anders dan het Court of Appeal
besliste, dat openbaannaking van dergelijke gegevens het vertrouwen van de
hulpverleners van wie de informatie afkomstig was in de school emstig zou
schenden en dat zij de banden met de school zouden verbreken. Hierdoor zou
de (bij de wet opgedragen) taak van de school betreffende de opleiding van
haar leerlingen in het gedrang komen.
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Het Court of Appeal heeft de public interest immunity weI analoog toegepast
ten aanzien van klachtenprocedures over het optreden en de functionering van
de politie. Handhaving van de integriteit van het politiekorps werd als zo'n
gewichtig be!ang gezien, dat de kritiek op de wijze waarop de politie haar taak
vervult, op zo vruchtbaar en voUedige mogelijke wijze dient te worden
behandeld in speciaal daarvoor ingerichte procedures. Met de daarvoor
benodigde informatie dient derhalve in alle vertrouwelijkheid te kunnen worden
omgegaan, zodat voor analoge toepassing van in eerdere rechtspraak al erkende
gevallen van public interest immunity aile reden is; zie in deze zin Neilson
v Laugharne [1981] QB 736 (CA); Hehir v Commissioner of Police for the
Metropolis [1982] 2 All ER 335; Makanjuola v Commissioner of Police of
the Metropolis [1992] 3 All ER 617 (CA); Halford v Shaples [1992] 3 All
ER 624 (CA). Het House of Lords heeft deze visie echter - in krachtige bewoor-
dingen - verworpen in Regina v Chief Constable of the West Midlands Police,
ex parte Wiley [1994] 2 WLR 433. Zonder omhaal van woorden stelden de
Law Lords kortaf dat niet vie! in te zien op welke grond productie van stukken
die door Police Complaints Authority zijn opgesteld, enige schade zouden
kunnen aanrichten; zo ook Taylor v Anderton (Police complaints authority
intervening)[1995] 1 WLR 447 (CA). Daarvoor had het Court of Appeal zijn
opvatting overigens zelf al gerelativeerd in Peach v Metropolitan Police
Commissioner [1986] 2 WLR 1080 (CA): als de litigieuze informatie niet in
het kader van een klachtprocedure, maar met een ander 'dominant purpose'
was vergaard, bijvoorbeeld voor de oplossing van een zo ernstig misdrijf als
moord, stond geen beroep open op de public interest immunity. Daamaast
kon een 'ander' algemeen belang sterker zijn.ln Exparte Coventry Newspapers
[1993] 1 All ER 86 (CA) was dit het belang van nieuwsgaring door de pers
bij het aan de kaak stell en misstanden zoals corruptie bij de politie. Voorts
is er geen plaats voor public interest immunity als de positie van de politie
ten aanzien van een interne grief niet wezenlijk verschilt van die van andere
werkgevers die te maken hebben met een klacht van een werknemer; zie
Commissioner of Police of the Metropolis v Locker [1993] 3 All ER 585 (CA).

AI met al bIijkt dat de Engelse rechter terughoudend is omgesprongen met
D. v N.s.P.CC Mogelijke redenen daarvoor zijn de dwingende, schier
onontkoombare gevolgen van public interest immunity ten gevolge van het
verbod van waiver en - mede in verband hiermee - de onoverzichtelijkheid
van de met vertrouwelijkheid gemoeide belangen. Vertrouwelijkheid komt
in vele soorten en maten voor en weegt dus in iedere zaak weer anders. Dan
is het niet aileen moeilijk, maar ook gevaarlijk om in het algemeen uitspraken
te doen over vertrouweIijkheid als uitzondering op een processuele
mededelingsplicht.

In antwoord op LORD HAILSHAM in D. v NS.P.CC. kan thans worden
gesteld dat de ervaring uitwijst dat de gecreeerde opening in het voorheen
gesloten stelsel van public interests slechts een nauwe kier blijkt te zijn.
In twee groepen van gevallen heeft de Engelse rechter gebruik gemaakt
van het open stelsel van de public interest immunity. Deze 'nieuwe
gevallen', betrekking hebbend op de 'proper functioning of the child care
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service' en het optreden en functioneren van de politie, liggen echter zeer
dicht tegen de reeds erkende 'public interests'. Aan de andere kant is een
goed draaiend bedrijfsleven niet op een lijn gesteld met een adequaat
functionerend overheidsapparaat. Van een grote ontwikkeling kan dus
niet worden gesproken. Bovendien is de analogische toepassing van de
public interest immunity afgewezen in zaken die zowel betrekking hadden
op 'child care' als op de functionering van de politie en waarin de feiten
net een slag anders lagen (zogenaamde 'distinguishing'). De conclusie
is dan ook dat vertrouwelijkheid via de public interest immunity niet of
nauwelijks een zelfstandige ingang heeft weten te verkrijgen als uitzonde-
ring op processuele mededelingsplichten. Hiermee is de kous echter niet
af, er is meer.

confidentiality: een kwestie van public interest immunity en discovery
106. Opmerkelijk is dat in de hierboven behandelde jurisprudentie de
feiten met betrekking tot de achterliggende (hoofd)vordering een
behoorlijk grote invloed op de uitkomst van het processuele geding lijken
te hebben gehad. Dit roept de gedachte op dat aan de kwestie van de
public interest immunity aspecten van opportuniteit zijn verbonden. De
vraag is dan hoe in voorkomende gevallen in weerwil van (een beroep
op) de public interest immunity een mededelingsplicht kan worden
afgedwongen. Dit zou erop kunnen duiden dat het vraagstuk van
vertrouwelijkheid in verband met mededelingsplichten niet vanuit de
uitzondering (public interest immunity), maar vanuit de regel (discovery)
moet worden benaderd.

In het materiele geschil in Science Research Council v Nasse; Leyland Cars
(B.L. Cars) v Vyas [1980] AC 1028 (HL) werden de gedaagden getroffen door
het tamelijk ernstige en serieuze verwijt van discriminatie op grond van
geslacht en ras. Dit soort gevallen kenmerkt zich door de omstandigheid dat
de vordering in de regel slechts aannemelijk gemaakt kan worden a1s inzicht
wordt verkregen in de beweegredenen die de gedaagde heeft gehad bij het
maken van het - aI dan niet onrechtvaardige - onderscheid. Een tot de gedaagde
gerichte processuele mededelingsplicht was dus van groot belang. In Gaskin
v Liverpool City Council [1980] I WLR 1549 (CA) was er, ondanks de gestelde
bewijsnood, juist weinig reden tot een - betrekkelijk ingrijpende - medede-
lingsplicht, nu de hoofdvordering aI op voorhand nauwelijks serieus werd
genomen. LORDDENNING(p. 1552) omschreef de eiser als een 'psychiatric
case, mentally-disturbed, and quite useless to society', die een grondslag voor
een vordering tot schadevergoeding trachtte te achterhalen, waarvan niet vie I
in te zien hoe dat hem kon baten. Terzijde merk ik op dat het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens het tegen deze zaak ingestelde beroep gegrond
heeft verklaard; Gaskin v United Kingdom, Series A, vol. 160 (1990) 12 EHRM
36. Naar aanleiding hiervan is het recht op toegang tot dit soort informatie
in een wet vastgelegd; Access to Personal Files Act 1987.



de public interest immunity 177

Het verhaal van de eiseres in Campbell v Tameside Metropolitan Borough
Council [1982] 1 QB 1065 (CA) was daarentegen veel tragi scher en oprechter.
Zij was een onderwijzeres van vooraan in de vijftig, die tengevolge van het
haar aangedane geweld door een elfjarige leerling genoodzaakt was te stoppen
met werken. Een processuele mededelingsplicht leek hier dan ook niet
misplaatst te zijn, integendeel.

Het lijkt er in deze drie gevallen op dat steeds aan de orde was of er rechtens
ook werkelijk behoefte bestond aan door de ene partij van de ander verlangde
infonnatie. Het ging dus niet zo zeer om de uitzondering op de mededelings-
plicht, maar om de mededelingsplicht zelf. Dit betekent dat het probleem van
de vertrouwelijkheid in verband moet worden gebracht met de criteria die voor
discovery gelden. In Science Research Council overwoog LORDWILBERFORCE
(p. 1065-1066) namelijk dat de enkele vertrouwelijkheid niet in de weg kan
staan aan discovery, maar dat dit nog niet wil zeggen dat de rechter er bij de
toepassing van discovery geen rekening mee behoort te houden (dit wisten
we al van Alfred Crompton). Waar het uiteindelijk op aankomt is dat de aan
discovery te onderwerpen stukken niet aileen relevant zijn, maar bovendien
'necessary for disposing fairly of the proceedings'. Zijn ze dat, dan dient
discovery te worden bevolen, niettegenstaande de vertrouwelijkheid ervan;
vgl. nr. 77. De rechter zal daarbij wei onderzoeken of de 'noodzakelijke'
informatie ook op andere wijze kan worden verkregen, zonder dat de
vertrouwelijkheid wordt geschonden. Daartoe zal de rechter de litigieuze
stukken moeten kunnen inzien om na te gaan welke maatregelen kunnen
worden getroffen ter beschenning van de vertrouwelijkheid. LORD
WILBERFORCEnoemt hier als voorbeelden het doorhalen van bepaalde passages,
anonimisering of behandeling van de zaak achter gesloten deuren; zie in
dezelfde zin LORDSALMON,p. 1071, LORDEDMUND-DAVIES,p. 1076-1077,
LORDFRASEROFTULLYBELTON,p. 1083 e.v. en LORDSCARMAN,p. 1089;
zie voorts in Campbell, LORDDENNING,p. 1074, ACKNERLJ, p. 1075 en
O'CONNERLJ, p. 1078-1079.

Steun voor de in Science Research Council uitgezette lijn kan al worden
gevonden in Attorney-General v Mulholland [1963] 2 QB 477 en Attorney-
General v Clough [1963] 1 QB 733. Daar ging het om de positie van
journalisten en hun 'bronnen'. Deze materie is thans bij de wet geregeld en
wordt hierna apart behandeld. De geschetste gedachtengang is voorts terug
te vinden in Lonhro v Fayed (No 4) [1994] 1 All ER 870 (CA). Daar is beslist
dat belastinggegevens nadat ze aan de fiscus waren overhandigd wel en voor
dat moment niet door de public interest immunity worden beschermd. In het
laatste geval kon het aspect van vertrouwelijkheid onvoldoende gewicht in
de schaal brengen. ROCKLJ (p. 895) voegde hier echter onder verwijzing naar
Science Research Council aan toe het enkele belang bij productie van de
litigieuze gegevens in zo'n geval niet automatisch tot discovery hoeft te leiden;
uiteindelijk dient te worden aangetoond dat discovery noodzakelijk is 'for
'disposing fairly of the proceedings'; zie ook Regina v Chief Constable of the
West Midlands Police. ex parte Wiley [1994] 2 WLR 433 (HL) waarin LORD
WOOLF(p. 443) ten aanzien van de problemen die spelen bij public interest
immunity zeer nadrukkelijk een verband legt met het noodzakelijkheidsvereiste
dat in het kader van discovery geldt; vgl. voorts Taylor v Anderton (Police
complaints authority intervening) [1995] 1 WLR 447 (CA).
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De voorlopige conclusie is dat vertrouwelijkheid kan worden gehonoreerd
zoJang een mededelingsplicht kan worden gemist. Dit betekent dat de
kwestie van vertrouwelijkheid zich opJost in het noodzakelijkheids-
vereiste. Pas als het echt niet anders lean, komt de mededelingsplicht in
beeld. In verband hiermee kan de rechter de litigieuze stukken inzien.
Voor het overige is het (nog) zo dat "no hard and fast rules can be laid
down" (LORD SCARMAN in Science Research Council, p. 1089).

Deze vage, open norm is vervolgens inBurmah Oil v Governor and
Company of the Bank of England [1980] AC 1090 (HL) en Air Canada
v Secretary of State for Trade [1983] 2 AC 394 (HL) aan de hand van
stelplichten ter zake van discovery en public interest immunity behoorlijk
aangescherpt.

In Burmah Oil v Governor and Company of the Bank of England [1980] AC
1090 (HL) en in Air Canada v Secretary of State for Trade [1983] 2 AC 394
(HL) draaide het (processuele) geschil om discovery met betrekking tot
documenten, afkomstig van het kabinet en de direct daaronder ge1egen echelons
op het departement. In beide zaken achtte de regering de openbaarmaking van
de genoemde bescheiden in strijd met het algemeen landsbelang en deed zij
op deze grond een beroep op de public interest immunity.

Hoewel de regering zich niet op een precedent kon beroepen, woog het
door haar ingeroepen algemeen staatsbelang zwaar. Het was indertijd namelijk
gemeengoed dat 'cabinet minutes' en dergelijke geheim behoren te blijven,
totdat zij alleen nog van historische betekenis zijn; zie LORDREID in Conway
v Rimmer [1968] AC 953 (HL), p. 952. (In Regina v Chief Constable of the
West Midlands Police, ex parte Wiley [1994] 2 WLR 433 (HL) laat LORD
WOOLF(p. 451) doorschemeren dat hier inmiddels anders over gedacht kan
worden.) Het was dan ook de vraag in hoeverre er bij de 'balancing act' van
Conway v Rimmer tegenwicht kon worden geboden aan de public interest
immunity.

Deze vraag werd aan de hand van de steiplichten ter zake van discovery
en de public interest immunity als volgt beantwoord. Eerst moet komen vast
te staan dar de productie van de litigieuze stukken noodzakelijk is 'either for
fairly disposing of the action or for saving costs' in de zin van RSC Order 24,
rule 13(1); zie ook hierboven. Als dat het geval is, rust op de partij die tegen
discovery bezwaar maakt een zware stelplicht. Het door discovery in het nauw
komende 'public interest' moet onderbouwd en met aannemelijkheid worden
gesteld. Als evenwel aan deze stelplicht is voldaan, zoals in de beide casus
het geval was, is het aan de wederpartij om te stellen dat discovery nietternin
onontbeerlijk is. Zij kan zich nu echter niet meer van deze stelplicht kwijten
door te betogen dat de stukken 'one way or the other' van betekenis (kunnen)
zijn voor de eerlijke uitkomst van het geding. Zij moet nu bovendien
aannemelijk maken dat zij zonder de bewijsrniddelen haar recht niet kan halen
en dat de stukken dus niet aileen relevant zijn, maar haar stellingen daadwerke-
lijk ondersteunen; zie in Burmah Oil LORDEDMUND-DAVIES, p. 1126, LORD
KEITHOFKlNKEL,p. 1135-1 136 en LORDSCARMAN,p.1142, en in Air Canada
Loan FRASEROFTuLLYBELTON,p. 435, Loao WrLBERFORCE,p. 439 en LORD
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EDMUND-DAVIES,p. 441; zie voor een toepassing van het bovenstaande:
Ventouris v Mountain, The Italia Express [1991] 3 All ER 472 (CA) en
Dolling-Baker v Merret [1991] 2 All ER 890.

Nu was vooral in Air Canada en in iets mindere mate ook in Burmah Oil
al in overvloed bewijsmateriaal beschikbaar. Het vermoeden van een 'fishing
expedition' (zie nr. 76) was derhalve al op voorhand tamelijk sterk; vgl. in
Burmah OilLoRDEDMUND-DAVlES,p. 1125 en in Air Canada LORDFRASER,
p. 435, LORDWILBERFORCE,p. 439 en LORDTEMPLEMAN,p. 449. Er kon dus
al direct worden vastgesteld dat discovery niet strikt noodzakelijk was. Waar
in Burmah Oil de meerderheid van het House of Lords (aileen LORD
WILBERFORCEdissenting) nog het zekere voor het onzekere nam en de stukken
toch nog voorafbekeek (dit was met name voor LORDSCARMAN,p. 1142 van
cruciaal belang) was de meerderheid in Air Canada van oordeel dat de zaak
zonder inzage kon worden afgedaan. Waarom zou de rechter deze moeite in
het kader van de belangenafweging van de public interest immunity moeten
nemen als nog niet eens is komen vast te staan of aan discovery kan worden
toegekomen? Zie in deze zin heel stellig LORDFRASERin Air Canada, p. 434,
LORDWILBERFORCE,p. 439-440 en LORDEDMUND-DAVIES,p. 442; anders:
LORDSCARMAN,p. 445, die, daarbij gesteund door LORDTEMPLEMAN,p. 449,
blijft vasthouden aan inzage vooraf door de rechter.

Het aanscherpen van het noodzakelijkheidsvereiste pakte in het concrete
geval van Air Canada niet onbevredigend uit. Maar wat als er nog geen
bewijsmiddelen zijn komen boven drijven? Dan zou de stelplicht ter zake
van de bij de 'balancing act' te betrekken aspecten van discovery wei
eens erg zwaar te kunnen zijn.

lndien de inhoud van de opgevraagde stukken niet bekend is, zal het voor de
desbetreffende partij niet eenvoudig zijn om de rechter ervan te overtuigen
dat die stukken meer dan relevant zijn en tot bewijs van haar stellingen kunnen
dienen. Het enkele - gemotiveerde - stellen van een algemeen be lang dat op
zichzelfbeschouwd niet tot een immuniteit van bewijsmiddelen kan leiden,
zal dan toch al voldoende blijken te zijn om inspectie en, daarmee, de
mededelingsplicht te kunnen pareren; zie in deze zin ALLAN,Abuse of power
and public interest immunity: justice, rights and truth [1985] 101 LQR p. 204;
ZUCKERMAN, Public interest immunity - A matter of prime judicial
reponsibility [1994] 57 MLR, 719, vgl. ook p. 709-715.

Dit probleem is ook in de rechtspraak onderkend. InLonhro v Fayed (No
4) [1994] 1 All ER 870 (CA) doet SIRTHOMASBINGHAMMR deze kwestie
af met de constatering dat het 'intrinsically unlikely' is dat de litigieuze stukken
in die zaak van belang zijn. Hij spreekt voorts de verwachting uit dat de
overheid (zelfs) geen bezwaar zou hebben gehad tegen productie, als de stukken
weI relevant zouden zijn geweest. Het kan echter worden betwijfeld wat dit
laatste waard is in een land waarin geheimhouding van overheidsstukken als
vaste regeI voorop staat en openbaarmaking de uitzondering is; vgl.
ZUCKERMAN,a.w., 723.

De problemen zouden zich laten oplossen als de terughoudendheid ten
aanzien van inspectie door de rechter wordt losgelaten. Alsdan kan de balancing
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act van Conway v Rimmer werkelijk van geval tot geval worden toegepast,
terwij Ivoorts met behulp van de aangescherpte stelplichten wordt voorkomen
dat partijen over en weer op al te licbtvaardige wijze met de eigen en
wederzijdse belangen omspringen. In dit verband verdient de suggestie dat
in een pre-trial conference het onderwerp van het geschil en de omvang van
discovery nader kan worden afgebakend, die LORDTEMPELMANin Regina
v Chief Constable of the West Midlands Police, ex parte Wiley [1994] 2 WLR
433 (HL) p. 436 doet, aile aandacht; zie over dit laatste ook nr. 120.

Burmah Oil en Air Canada zijn beslist in de context van de public interest
immunity. De in deze zaken uitgewerkte benadering is, niettemin oak
buiten de (nauwe) kaders van de public interest immunity toepasbaar.
We zien dit bijvoorbeeld bij de problematiek van de journalist en de door
hem aan zijn 'bron' toegezegde vertrouwelijkheid.

In British Steel Corpn. v Granada Television [1981] AC 1096 (HL) wilde
British Steel de naam van haar werknemer weten die gebeime informatie had
doorgespeeld aan Granada Television, die de gegevens had verwerkt in een
actualiteitenprogramma over de nationale staking in de staalindustrie. Granada
zweeg, omdat zij haar bron vertrouwelijkheid had beloofd. In hoogste instantie
moest Granada de identiteit van de informant uiteindelijk toch prijsgeven. Het
House of Lords overwoog dat een journalist weliswaar geen professioneel
privilege toekomt, maar voegde daaraan toe dat wei rekening moest worden
gehouden met de omstandigheid dat gegeven vertrouwen in het geding was.
Dit betekende, aldus LORDWILBERFORCE(p. 1168), dat de rechter de betrokken
belangen moet afwegen op dezelfde wijze zoals LORDDENNINGMR dat in
Attorney-General v Mulholland [1963] 2 QB 477 deed (p. 489-490):

"The judge will respect the confidences which each member of these
honorable professions receives in the course of it, and will not direct him
to answer unless not only it is relevant but also it is proper and, indeed
necessary question in the course of justice to be put and answered" (cursief
toegevoegd, WVDR).

In casu was de slotsom, dat, gelet op de specifieke feiten en omstandigheden
van het geval, respectering van het gegeven vertrouwen zou leiden tot een
.signi ficant denial of justice' , zodat de mededelingsplicht 'noodzakelijk' was.

Intussen is deze materie met betrekking tot journalisten bij wet geregeld
in Section 10 van de Contempt of Court Act 1981 luidende, voor zover mer
relevant:

"No court may require a person to disclose, nor is any person guilty of
contempt of court for refusing to disclose, the source of information
contained in a publication for which he is responsible, unless it be
established to the satisfaction of the court that disclosure is necessary in
the interests of justice or national security of for the prevention of disorder
or crime."

Relevantie alleen is mer niet voldoende. Hetzelfde geldt voor 'convenience'
of' expedience' . Ook bet feit dat de informatie langs deze weg het makkelijkst
te verkrijgen is, weegt niet zwaar genoeg. In Re an Inquiry under the
Companies Securities (Insider Dealing) Act 1985 [1988] 1 All ER 203 wordt
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de betekenis van 'necessary' tussen die van enerzijds 'indespensable' en
anderzijds 'usefull' of ,expedient' gezocht en komt men uit bij 'really needed'.
InX v Morgan-Grampian [1990] 2 All ER 1 (HL) werd een mededelingsplicht
ten aanzien van de bron van informatie, ondanks toegezegd vertrouwen,
noodzakelijk geoordeeld gelet op de aard van de achterliggende hoofdvordering
en de enorme omvang van de (potentiele) schade, alsmede op de grote kans
op herhaling van het vermeende onrechtmatige gedrag. Daaraan werd nog
toegevoegd dat de noodzakelijkheid zaI afuemen, naarmate de maatschappelijke
(nieuws)waarde van de informatie zelf groter is. Daar staat weer tegenover
dat - veel - eerder sprake zaI zijn van noodzakelijkheid als de informatie op
onrechtmatige wijze is verkregen; zie LORDBRIDGE,p. 9-10). Zie voorts, ook
over de positie van joumalisten, CROSSONEVIDENCE,p. 498-500; KEANE,
The modem law of evidence, p. 495-501; MILLER,Contempt of Court, p. 119-
126 en, uitvoerig, TAPPER,Disclosure ofjoumalists' sources, civil disobedience
and the rule of law [1991] 50 CU, p. 131-162.

Uit het bovenstaande blijkt dat ook het vraagstuk van vertrouwelijkheid
in de relatie tussen eenjoumalist en zijn informatiebron aan de hand van de
mededelingsplicht, meer in het bijzonder het noodzakelijkheidsvereiste, wordt
opgelost.

Zo zien we dat telkens als er wegens de vertrouwelijkheid van gegevens
bezwaren bestaan tegen een processuele mededelingsplicht, het er steeds
op aan komt of de mededelingsplicht in verband met de eisen van een
goede rechtspleging werkelijk van cruciaal belang moet worden geacht.
Met andere woorden, ook als buiten de sferen van de public interest
immunity een voldoende gemotiveerd beroep op vertrouwelijkheid is
gedaan, is discovery niet vanzelfsprekend, maar moet worden voldaan
aan een verzwaard noodzakelijkheidsvereiste. Zo zijn de regel en de
uitzondering daarop samengesmolten tot een scherper geformuleerde
mededelingsplicht.

samenvatting
107. Oorspronkelijk werd alleen vertrouwelijke informatie tegen
processuele mededelingsplichten in de bewijsrechtelijke sfeer beschermd
als de door de centrale overheid te behartigen belangen dit meebrachten.
In dit kader is door de rechter een 'balancing act' gemtroduceerd. Alles
wat voor de mededelingsplicht pleit moet worden afgewogen tegen alles
wat v66r honorering van vertrouwen pleitte.

Gaandeweg is het toepassingsgebied van de public interest immunity
uitgebreid tot lagere overheden en zelfs tot niet-overheidsinstellingen
die opkomen voor waardevolle 'public interests'. Bovendien is de
mogelijkheid geopend om analoog aan de reeds erkende gevallen nieuwe
belangen toe te voegen aan de reeks van de public interest immunity.
Het House of Lords is evenwel niet zover gegaan dat de enkele vertrouwe-
lijkheid langs deze weg als zo'n publiek belang is gaan gelden.
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Niettemin is duidelijk geworden dat vertrouwelijkheid niet zonder
betekenis is als het om processuele mededelingsplichten gaat. De
oplossing van deze problematiek is echter niet gezocht in het formuleren
van een uitzondering op de mededelingsplichten, maar door de normen
die gelden voor de toepassing van de mededelingsplichten aan te scherpen.
De meest gerede partij zal moe ten stellen dat de mededelingsplicht
noodzakelijk is voor de vaststelling van haar rechtspositie.

Het is niet mogelijk gebleken om de regel veel scherper te stellen.
De volgende gezichtspunten kunnen helpen om daaraan tegemoet te
komen. Kan de litigieuze informatie op andere wijze dan door middel
van de mededelingsplicht worden verkregen? Kan de schade van het door
de mededelingsplicht geschonden vertrouwen - in geld - worden vergoed?
Is het mogelijk dat het gevraagde materiaal wordt overgelegd met
afdekking van de werkelijk vertrouwelijke delen ervan? Als dit alles
onmogelijk is zal, mits aan het strenge noodzakelijkheidsvereiste is
voldaan, de vertrouweli jkheid uiteindelijk toch plaats moeten maken voor
de mededelingsplicht.

6 Bevindingen en afsluiting

informatievrijheid of informatiedwang ?
108. Ter afsluiting van dit hoofdstuk kan thans worden aangegeven wat
in hoofdlijnen de bevindingen zijn van de studie van het Engels burgerlijk
procesrecht.

De civiele procedure naar Engels recht is, evenals de Nederlandse
versie, gelardeerd met aan procespartijen gerichte mededelingsplichten.
Naar aard en inhoud kunnen drie aparte, tot op zekere hoogte onderling
samenhangende (groepen van) mededelingsplichten worden onder-
scheiden. De eerste heeft betrekking op de inleiding van de procedure.
De tweede staat in het teken van de feiten waarop partijen hun stellingen
baseren. De derde betreft de vaststelling van de feiten en de bewijs-
voering. Deze laatste mededelingsplicht beperkt de vrijheid van partijen
bij feiten- waarheidsvinding zo zeer dat gesproken kan worden van een
informatiedwang.

Het kenmerkende van de mededelingsplichten die zich bij de inleiding van
een Engelse civiele procedure voordoen is dat het er niet een is, maar dat het
er twee zijn, die samen een koppel vonnen. De eiser moet mededelen wat hij
in rechte zal gaan vorderen en wat daarvan, in algemene bewoordingen, de
grondslag is. Vervolgens is het aan de gedaagde om expliciet aan te geven
of hij de vordering terstond voldoet, of dat hij de 'uitdaging tot de rechtsstrijd'
aanvaardt. Wat we zien is dat de procesinleiding een meerzijdige handeling



bevindingen en afsluiting 183

is, waardoor ook het (aIler)eerste stadium van de procedure evenwichtigheid
en gelijkheid in de verhouding tussen partijen te zien geeft. In deze context
kan de 'inleidende mededelingsplicht' van de gedaagde in verband worden
gebracht met de feitenmededelingsplicht. Daarbij heeft de gedaagde namelijk
de mogelijkheid om, anders dan door enkele betwisting, de wijze waarop de
eiser het onderwerp van het debat heeft geformuleerd te bemvloeden, door
de vaIiditeit van de inzet van een procedure - uitdrukkelijk - aan de orde te
stellen. Inhet uiterste gevaI voigt daarop de diskwalificatie van de eis ('striking
out'), tenzij wijziging van de grondslag van de vordering het gebrek kan helen;
RSC Order 18, rule 19(1); vgl. nr. 70. Ook op dit punt wordt aIdus evenwichtig-
heid en gelijkheid in de verhouding tussen partijen gebracht.

Inde volgende fase zijn partijen belast met het nauwkeurig in kaart brengen
van de feiten die in dispuut zijn. Het bijbehorende procedureel instrument wordt
gevormd door de pleadings (zie § 2). De regeling van de pleadings is zodanig
ingericht dat geen interferentie plaatsvindt met informatie van een andere soort,
zoaIs bewijs en juridische verhandelingen. Deze mededelingsplicht is dus aIleen
voor de feiten gereserveerd. De betekenis en het belang van de pleadings is
dat daarin de bakens worden uitgezet waarop de koers van de procedure tijdens
het verdere verloop wordt bepaald.

De laatste te onderscheiden mededelingsplicht heeft betrekking op de
verzameling van bewijs. Het gaat hier, zeker voor Nederlandse begrippen,
om een opmerkelijk verstrekkende mededelingsplicht: in beginsel moeten
partijen aI het bewijsmateriaal waarover zij (kunnen) beschikken en dat - gelet
op de inhoud van de pleadings - niet aIleen relevant, maar ook noodzakelijk
is voor een 'fair disposal of the trial", of dat nu in hun (eigen) belang is of niet,
aanmelden en, zo nodig, overleggen (discovery; zie § 3). Deze medede-
lingsplicht is bovendien versterkt met de mogelijkheid tot het leggen van een
bewijsbeslag (Anton Piller Order; zie § 3.4). Dit betekent dat partijen naar
Engels recht dus in beginsel niet vrij zijn om bijvoorbeeld belastende of
privacy-gevoelige gegevens achter te houden. Met andere woorden, het Engels
burgerlijk procesrecht kent een informatiedwang.

mededelingsplichten, de rechter en partijen
109. De processuele mededelingsplichten komen voort uit de normen
die de verhouding waarin partijen jegens elkaar staan beheersen en
worden in hun uitwerking in belangrijke mate bepaald door de daarmee
strijdige uitgangspunten van de verhouding tussen de rechter en partijen.

De regels van de pleadings zijn erop gericht partijen in een zo vroeg mogelijk
stadium zo volledig mogelijk te informeren omtrent de feiten en omstandig-
heden die de uitkomst van het geding bepalen, opdat zij niet op een ongelegen
moment met 'tactisch achtergehouden' informatie worden overvaIlen (fair
trial-gedachte). Dit betekent dat partijen jegens elkaar bepaalde normen in
acht hebben te nemen. Die normen nemen - onder andere - de vorm aan van
mededelingsplichten.

Het adversary system irnpliceert dat de rechter zo veel mogelijk buiten de
mededelingsplichten blijft. Dit zien we met name bij de pleadings. Hier kunnen
partijen autonoom (party prosecution: 'How's that, umpire?') beschikken over
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een sanctie-apparaat, waardoor zij ook invloed hebben op de handhaving van
de regels; vgl. request for further and better particulars en striking out, waarover
nr. 70. We hebben echter ook gezien dat, als partijen het laten afweten, er
behoefte bestaat aan een minder lijdelijke rechter.

Nog afgezien van dit laatste komen de regels die uit de verhouding tussen
partijen onderling voortvloeien op een bepaald moment per definitie en
onontkoombaar in strijd met de uitgangspunten van het adversary system. Die
regels beperken narnelijk de vrijheid van een partij in de procesvoering en,
daarrnee, haar autonomie. Discovery en de exchange of witnessess statements
zijn daarvan sprekende voorbeelden. Ook hier geldt evenwel dat partijen
invloed hebben op de naleving van deze mededelingsplichten, waardoor
tenrninste een dee Ivan hun autonomie bewaard blijft ('party prosecution').

uitzonderingen
110. Het principe van informatiedwang staat er niet aan in de weg dat
partijen in bepaalde - min of meer specifieke - omstandigheden een
beroep doen op algemene uitzonderingen die op de mededelingsplichten
worden aangenomen.

Ondanks de grote waarde die aan de mededelingsplichten wordt toegekend,
geeft het Engels burgerlijk procesrecht eveneens uitdrukking aan de gedachte
dat er naast het algemene belang van de waarheidsvinding ruimte behoort te
zijn voor erkenning van andere respectabele algemene belangen die zich juist
tegen een mededelingsplicht verzetten. In dit perspectief zijn thans vier
algemene uitzonderingen op de bewijsrechtelijke mededelingsplichten
aanvaard, te weten het legal professional privilege (dat een vrij verkeer van
inforrnatie tussen de rechtshulpverlener en zijn client beoogt te waarborgen),
de zogenaarnde 'without prejudice rule' (strekkend tot het scheppen van een
zo gunstig mogelijk schikkingsklimaat), het privilege against self-incrimination
(ten aanzien van informatie die de mededelingsplichtige bloot stelt aan het
risico van een strafrechtelijke vervolging) en de public interest immunity
(betrekking hebbend op het veilig stell en van gewichtige algemene
(overheids)belangen).

Een tweetal zaken valt op. Ten eerste staan de genoemde uitzonderingen
ter dispositie van de degene wiens be lang erdoor wordt beschermd. Bij het
legal professional privilege is dit de partij zelf (client) en niet de advocaat,
bij de public interest immunity is dit - in de regel - de overheid, ook als zij
geen partij is. In de tweede plaats is gebleken dat de vraag naar de omvang
van een uitzondering op grond van de vertrouwelijkheid van de mede te delen
inforrnatie via het noodzakelijkheidvereiste in voorkomende gevallen is
omgebogen naar een hernieuwde afbakening van de mededelingsplicht zelf.
Daarrnee gaat de uitzondering verscholen achter een inperking van de regel.
Dit onderstreept het belang van een deugdelijke formulering van de (hoof d)-
regel, te weten de mededelingsplicht.

De vraag is nu welke betekenis de bevindingen van dit hoofdstuk
(kunnen) hebben voor de Nederlandse problematiek van de mede-
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delingsplicht in het civiele procesrecht. Dit komt in het volgende
hoofdstuk aan de orde.





HOOFDSTUK4

De theoretische verankering van de mededelings-
plicbten in bet Iicbt van de verbouding tussen de
recbter en partijen en tussen partijen onderling

inleiding
111. In de voorgaande hoofdstukken zijn de mededelingsplichten van
het Nederlandse en Engelse burgerlijk procesrecht bestudeerd. Inbeide
landen hebben die mededelingsplichten de laatste jaren een behoorlijke
impuls gekregen in het kader van voorstellen tot verbeteringen van het
procesrecht. In dit hoofdstuk ga ik tegen deze achtergrond kritisch na
welke betekenis de mededelingsplichten hebben (gehad) voor de
verhouding tussen de rechter en partijen en voor de verhouding tussen
partijen onderling. Daarbij vergelijk ik de situatie in Nederland met die
in Engeland. Vervolgens tracht ik de verkregen resultaten in een
theoretisch kader te plaatsen.

Overwegingen van efficiency, het streven naar stroomlijning en versnelling
van de civiele procedure, alsmede de algemene wens de - betrekkelijk
hoge - kosten daarvan te verlagen, hebben zich onlangs - opnieuw - zowel
in Nederland als in Engeland vertaald in termen van mededelingsplichten.
Ik verwijs voor Nederland naar het al eerder genoemde rapport van de
Gemengde commissie en het Eindrapport Projectteam Doelmatigheid Civiele
Procedures, dat onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie
is verschenen. Ook het Ontwerp mag hier niet onvermeld blijven (zij het dat
daar, wellicht, meer van verwacht had mogen worden). In Engeland zagen
we de introductie van de pre-trial exchange of witness statements en is een
steeds luidere roep om sterker en instructiever toezicht van de rechter
waarneembaar, met een voorlopige climax in LORD WOOLF'S Access to Justice.

In wezen vormen de vorige hoofdstukken de neerslag van deze ontwikke-
lingen. In dit hoofdstuk tracht ik de irnplicaties daarvan voor de verhouding
tussen de rechter en partijen en voor de verhouding waarin procespartijen jegens
elkaar (blijken te) staan, bloot te leggen. Vergelijking met het Engels burgerlijk
procesrecht wordt aangegrepen om veelal als vanzelfsprekend aangenomen
uitgangspunten kritisch ter discussie te stellen. Ik doe dit aan de hand van de
begrippen informatievrijheid en informatiedwang (§ I en 2). Met de aldus
beschikbaar gekomen kennis tracht ik een oplossing te vinden voor de eerder
gesignaleerde problemen en moeilijkheden (§ 3). Vervolgens wordt daarvoor
een theoretische verankering gezocht (§ 4). Ik sluit het hoofdstuk af met een
samenvattend overzicht van de bevindingen (§ 5).
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1 Informatievrijheid v. informatiedwang, de eerste ronde

de betekenis van informatievrijheid voor de verhouding tussen de rechter
en partijen en die tussen partijen onderling
112. Uit de bestudering van de mededelingsplichten van het NederIands
burgerlijk procesrecht is gebleken dat 'informatievrijheid' een belangrijk
kenmerk is van zowel de dagvaardingsprocedure als de verzoekschriftpro-
cedure. De mededelingsplichten naar NederIands recht dwingen
procespartijen niet om alle relevante gegevens en informatie waarover
zij (kunnen) beschikken eigener beweging in de procedure over te leggen.

Ter herinnering worden de mededelingsplichten die in het Nederlands
burgerlijk proeesreeht voorkomen nog eens kort opgesomd. Meteen bij de
aanvang van de eiviele procedure vinden we een mededelingsplicht in de eisen
die aan de inhoud en motivering van de procesinleidende stukken (dagvaarding
en eonclusie van eis, conclusie van antwoord, verzoek- en verweerschrift)
worden gesteld. Vervolgens komen we mededelingsplichten tegen als de reebter
de behandeling van de zaak ter hand neemt; vgl. de 'bevelsbevoegdheid' in
het kader van de inlichtingencomparitie (art. 19a) en ook daarbuiten (art. 109
en art. 1.3.4 Ontwerp), de schikkingscomparitie en de mondelinge behandeling
in de verzoekschriftprocedure. Inde bewijsfase manifesteren mededelingsplich-
ten zich in de stelplicht in het liebt van de bewijslastverdeling, in het
(voorlopig) (partij-)getuigenverhoor, in het beginsel van hoor en wederhoor
in verband met het verhoor van deskundigen en plaatsopneming en bezich-
tiging, in de exhibitieplicht en in de verzoekschriftprocedure naar gelang en
voorzover de reehter zulks nodig acht. Voorts verdient de algemene mede-
delingsplieht die art. 1.3.3 Ontwerp op partijen legt de aandaeht.

Zoals aan het slot van de hoofdstukken 1 en 2 al werd geconstateerd, is
het funetioneren van deze mededelingspliehten uiteindelijk telkens afhankelijk
van de wetensehap bij de rechter of - in iets mindere mate - de wederpartij
dat bepaalde relevante informatie voorhanden is. Dit betekent dat partijen de
mogelijkheid hebben om feiten en omstandigheden niet te onthullen; zij hoeven
niet uit zichzelf aile gegevens en informatie waarover zij (kunnen) beschikken
in de procedure over te leggen. Hier kan worden tegengeworpen dat het
verzwijgen van relevante bij de wederpartij onbekende feiten met de sanctie
van het bijzondere rechtsmiddel van request-civiel wordt bedreigd (HR 4
oktober 1996, RvdW 1996, 197 C, Goosen! Goosen). Oaar staat echter
tegenover dat een concrete mededelingsplicht die het mededelen van dergelijke
feiten expliciet voorschrijft, vooralsnog niet in ons burgerlijk procesrecht is
aangetroffen. In zoverre is ons burgerlijk procesrecht derhalve (nog steeds)
gebaseerd op 'informatievrijheid'; vgl. ook nr. 7,32 en 58.

Bij de bestudering van deze mededelingsplichten is intussen gebleken
dat de opbrengst van die mededelingsplichten achter bleef bij hetgeen
wenselijk werd geoordeeld. Bij de - in verband met de eisen van een



informatievrijheid v. informatiedwang, de eerste ronde 189

goede rechtspleging - onvermijdelijke opvulling van dit informatie-tekort
is de aandacht tot op heden vooral op de rechter gericht.

Ais we in de inleidende fase van de dagvaardingsproeedure kijken naar de
motiveringsplieht, dan valt op dat de in Batava/Salomonski (HR 18 december
1925, NJ 1926 p. 228) geformuleerde mededelingsplieht regelreeht is
voortgevloeid uit het feit dat de reehter zieh door het aehterhouden van
bepaalde feiten emstig belemmerd voelde in zijn reehtsprekende taak en zieh
daar niet bij wenste neer te leggen. Later, in Van Vliet/Vicron (HR 24 mei 1957,
NJ 1959 ill. 10) heeft de Hoge Raad aangegeven welke maatregelen de reehter
arnbtshalve, dus op eigen initiatief, ten dienste staan om 'vaagheid, duisterheid,
alsmede onvolledigheid van het ten grondslag van de eis gelegde' op te heffen;
zie uitgebreider ill. 8.

Dit beeld keert terug bij de ontwikkeling van een onderdeel van het
burgerlijk proeesreeht waarmee in belangrijke mate de toon is gezet voor het
hele reehtsgebied: de eomparitie na antwoord. De opmaat van Drabbe, het
initiatief van Rotterdam en Roermond en de eodifieerende arbeid van de
wetgever zijn stuk voor stuk geboren uit de wens om de reehter een werktuig
te versehaffen dat hij kan hanteren om versnelling, stroomlijning en een
efficienter gebruik van de reehtsgang te bewerkstelligen; zie ill. 15. In het
verlengde hiervan is de hemieuwde inliehtingeneomparitie versterkt met de
bevoegdheid van de reehter om partijen te bevelen hun stellingen mondeling
nader toe te liehten of om bepaalde sehriftelijke stukken over te leggen; zie
art. 19a lid 1. Deze 'bevelsbevoegdheid' is in de nieuwe kantongerechtspro-
eedure (zelfs) allosgekoppeld van de inliehtingeneomparitie en hetzelfde wordt
voorgesteld in het antwerp; zie art. 1.3.4.

In de verzoeksehriftproeedure is, zo wordt veelal betoogd, de nadruk die
op de positie van de reehter is gelegd met de aard der zaak gegeven. Het is
evenwel minstgenomen twijfelaehtig of dit laatste (nog steeds) houdbaar is;
vaststaat wei dat in verzoeksehriftproeedures bewust is gekozen om de reehter
vergaande onderzoeksbevoegdheden te geven, met name in het kader van de
mondelinge behandeling en van het bewijsreeht; vgl. ill. 35,49,54 en 59.

Inde literatuur is de tendens van een toenemend reehterlijk aetivisme met
een vanzelfsprekende en aamnoedigende instemming ontvangen. Voor STAR
BUSMANN(Hoofdstukken van Burgerlijke reehtsvordering, 1972) kan er geen
twijfel over bestaan dat de reehter zieh aetiefbehoort op te stellen als de feiten
onvolledig zijn gepresenteerd (p. 219):

"Zijn de partijen verplieht de reehter aangaande de betwiste feiten voUedig
en naar waarheid in te liehten, bestaat te haar aanzien een proeessuele
mededelingsplieht (...), anderzijds is de reehter op zijn minst bevoegd
zelfstandig mee te werken tot opheldering van de feitelijke grondslag van
het geding. Ook zonder de aandrang van partijen mag hij de maatregelen
nemen, nodig om tegenstrijdige beweringen tot klaarheid te brengen".

Dit heeft SCHOORDIJK (De bewijslastverdeling onder het nieuwe bewijsreeht,
WPNR 5937 (1989) p. 684-698) geinspireerd om in het proees van stellen
en bewijzen een regisserende rol aan de reehter toe te delen om zo de gewenste
openheid van zaken te verkrijgen. Hij doet daarbij - onder meer - een beroep
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op de opvattingen van KAN,die in 1921 promoveerde op de bewijslastverdeling
(Bewijslast en bewijswaardering, diss. 1921, p. 684):

"Zo'n visie op de rol van de reehter bij de bewijslastverdeling gaat ook bij
hem [KAN, WvoR] gepaard met een vurig beladen juridiseh aetivisme van
een reehter, die als dominus litus het proces stuurt en partijen tot kleur
bekennen, tot openheid, tot medewerking waar het de faetfmding betreft,
verplieht" .

KAN sehreef namelijk zelf de nog immer illustratieve woorden (p. 96):
"Het eigen belang van partijen brengt dan ook mede hun beweringen door
feiten te staven, maar anderzijds is het vaak juist de angst van een bezwaring
met de bewijslast, welke hen hier angstvallig doet zijn. Dan zal de reehter
weer regelend moeten optreden en zal juist het bewijsrisieo een wapen in
de hand moeten zijn, om een partij welke niet voldoende inliehtingen ver-
strekt, te straffen voor zijn stilzwijgendheid".
Voor BRENNINKMEIJERzijn de huidige mededelingspliehten (juist)

aanleiding om het zwaartepunt in de verhouding tussen de reehter en partijen
in de riehting van de eerstgenoemde te versehuiven (rede, p. 43):

"Gelet op de toenemende nadruk op informatieverpliehtingen van partijen
ligt het steeds minder in de rede om het uitgangspunt dat partijen in aile
opziehten de feitelijke omvang van het geding bepalen als dogma te
aanvaarden. "

De beginselen van behoorlijke reehtspraak, met name het beginsel van hoor
en wederhoor, zouden partijen hier voldoende beseherming bieden tegen de
aetief optredende reehter; zie ook van dezelfde sehrijver Een behoorlijk
eenvoudig eiviel proees, Advoeatenblad 1993, p. 438, De eomponist en het
burgerlijk proeesreeht (bespreking rede ASSER), TCR 1993, p. 13-15 en
Reehtsvordering - een uitdaging voor de wetgever - NJB 1994, p. 321-323;
zie voorts ASSER'Sbespreking van de rede van BRENNINKMElJER:De reehter
als bestuurder, TCR 1993, p. 10-12.

JONGBLOEO(Lijdelijkheid (eindelijk) aan banden?, WPNR 6121 (1994)
p. 56-61) ziet hier helemaal geen problemen. Hij bepleit dat (p. 59)

"(...) de reehter de mogelijkheid moet krijgen in de instruetiefase initiatieven
te nemen, bijvoorbeeld door ambtshalve inliehtingen te vragen bij ambtelijke
instanties ter zake van in het geding betwiste feiten. Wat is erop tegen de
reehter niet aileen met de formele, maar ook met de materiele leiding van
het geding te belasten?"
Op dezelfde lijn, doeh in gematigder bewoordingen, zit BARENDRECHT

(Snel en goed reeht doen, NJB 1994, p. 837-843, met een reaetie van CROES
op 1307-1309 in hetzelfde blad). BARENORECHTeonstateert dat een gebrek
aan eommunieatie tussen de reehter en partijen ten grondslag ligt aan de
problemen in het procesreeht. am hieraan tegemoet te komen bepleit hij onder
meer dat de reehter zieh als een 'actief diseussieleider' zou moeten opstellen,
opdat hij het debat 'to the point' kan sturen; vgl. ook VRIESENDORP,BAREN-
ORECHT,rede, p. 58-60.

Voorts wijs ik nog op BOSCH-BoESJES(diss. 1991, p. 15), die de vraag hoe
op de diverse terreinen van het geding de zeggenschap tussen reehter en partijen
is verdeeld in de versehillende civiele procedures, tot onderwerp van haar
dissertatie heeft genomen. Zij coneentreert zieh daarbij op het lijdelijkheids-
beginsel en dus enkel op de reehter. De uitkomst die BOSCH-BoESJESbereikt
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is dat in zijn algemeenheid niet meer van 'de' lijdelijkheid van de reehter kan
worden gesproken; sleehts op deelterreinen van het burgerlijk proeesreeht
treffen we, in meerdere of mindere mate, een lijdelijke reehter aan; zie p. 225-
238; vgl. voorts van haar hand Cave Canem of is de reehter een ongevaarlijke
waakhond?, in: CJHB, p. 21-23. Ten slotte wijs ik nog op de reeensie van
HOOGENDlJK-DEUTSCHvan de dissertatie van BOSCH-BOESJES,Trema, 1994,
p. 31-32, waarin de proeessuele positie van partijen in de diseussie over de
taak en aetiviteiten van de reehter eveneens aan de aandaeht ontsnapt. Hetzelfde
geldt voor de verhandeling van VRIEZE,DEN TONKELAAR,(The Masters of
the QBD, Trema 1993, p. 495-607) over de bij de Engelse Master opgedane
inspiratie voor de Nederlandse reehter.

Het zal geen verbazing wekken dat in het Ontwerp de hierboven weerge-
geven lijn is doorgetrokken. In het algemene dee Ivan de MvT (p. 45) lezen
we, zonder enige onderbouwing, dat de lijdelijkheid van de reehter ten aanzien
van de voortgang van de procedure, voor zover daarvan nog sprake is, in het
Ontwerp verder is teruggedrongen. Dat hiermee niet alleen op tijdselementen
wordt gedoeld blijkt uit de verwijzing naar art. 1.3.4, waarin een belangrijke
mededelingsplieht ligt besloten. Zie voor een overzieht van de uitwerking van
het streven naar een minder lijdelijke reehter in het Ontwerp JONGBLOED
(Lijdelijkheid (eindelijk) aan banden?, WPNR 6121 (1994) p. 55-59 (die
daarover sehreef toen het Ontwerp nog Voorontwerp was; zijn resume is
evenwel nog steeds aetueel).

CHORUS (rede, p. 4) sehetst een wat genuaneeerder beeld; hij merkt
vertwijfeld op dat partijen toeh niet voor niets naar de reehter komen. ASSER
(rede, p. 26 e.v.) zet deze gedaehte voort en vraagt aandaeht voor het debat
in de procedure en de rol die partijen daarin hebben. Door het beginsel van
hoor en wederhoor tot uitgangspunt te nemen, komt ook hij toeh weer bij de
reehter uit. Bij deze benadering sluit voorts VANNISPEN (rede, nr. 22) aan.
Enerzijds aeht hij het loslaten van de lijdelijkheid passen bij de traditie, met
name op het vlak van de mededelingspliehten. Anderzijds waarsehuwt hij
ervoor dat niet mag worden vergeten dat het proees van partijen is en niet van
de reehter; vgl. nr. 31 waar VAN NISPEN de binding van de reehter in de
dagvaardingsproeedure aan het bewijsreeht als een belangrijke waarborg tegen
reehterlijke willekeur besehouwd. Ook in het Rapport van de Gemengde
Commissie wordt niet alleen naar de positie van de reehter gekeken. Ter
bestri jding van de 'houd je kruit droog taetiek' stelt de Gemengde Commissie
in aanbeveling 2 voor dat de dagvaarding het werkelijke gesehil ziehtbaar dient
te maken; zie p. 3 met een toeliehting op p. 13-14 en een uitwerking op p. 21
e.v.;zie voor meer nr. 118 e.v.

Opmerking verdient ten slotte nog dat het Ontwerp (ook) oog heeft gekregen
voor partijen en de (mededelings)pliehten die op hen behoren te rusten; zie
art. 1.3.3 en de bijbehorende MvT (p. 81-82), alsmede 2.8.49 lid 3, waarover
nr. 7, resp. 22.

Nu kan de vraag worden gesteld of deze eenzijdige benadering van het
vraagstuk van de informatievoorziening in een civiele procedure (ook)
op de lange termijn voldoet.
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Met de in hoofdzaak tot de reehter beperkte aandacht is de verhouding tussen
de reehter en partijen in een spanningsveld komen te staan. Enerzijds past
infonnatievrijheid in de gedaehte van de proeessuele partij-autonomie en de
daarbij behorende lijdelijkheid van de reehter, voor zover daar thans nog van
kan worden gesproken; zie CHORUS,rede, p. 4; BOSCH-BoESJES,diss. 1991,
p. 225-238; Koe, De dynamiek van de lijdelijkheid, in: BW-Krant laarboek
1994, p. 116-117; HUGENHOLTziHEEMSKERK,Hoofdlijnen van het Nederlands
burgerli jk procesrecht, nr. 5.5. Anderzijds heeft de informatievri jheid als gevolg
van de aan een eorreete reehtsbedeling nu eenmaal inherente behoefte aan
infonnatie, de reehter juist gedreven tot aetivisme. Het gevolg is dat de
begrippen partij-autonomie en lijdelijkheid van de reehter, die eens elkaars
evenbeeld vonnden, nu niet meer met elkaar in de pas lopen: waar de partij-
autonomie lijdelijkheid impliceerde, heeft zij geleid tot het tegendeel, te weten
reehterlijk aetivisme. Dit geldt ook - of juist in het bijzonder - als het gaat
om de omvang van het gesehil. We zien dit seherp tot uitdrukking komen in
het 'beruehte en glibberige terrein' (terrninoJogie van ASSER,rede, p. 25) van
het ambtshalve aanvullen van reehtsfeiten, wat de reehter verboden is, en van
het ambtshalve aanvuJlen van de reehtsgronden, waartoe de reehter verplieht
is, tenzij de daarvoor benodigde reehtsfeiten ontbreken (dan zou de reehter
immers in strijd komen met het zojuist genoemde verbod); aldus de heersende
uitleg van art. 48; vgl. BOSCH-BoESJES, diss. 1991, p. 124 en p. 125;
HUGENHOLTZ/HEEMSKERK,Hoofdlijnen van het Nederlands burgerlijk
proeesreeht, nr. 93 en SNUDERS,YNZONIDES,MEIJERS,Nederlands burgerlijk
proeesreeht, nr. 90; ASSER-VRANKEN,nr. 45. Voor BRENNINKMEIJER(rede,
p. 30 e.v.) bestaat dit probleem niet, doordat hij de materiele reehtsbetrekking
tussen partijen anders van aard aeht dan de proeessuele. De eerste zou
privaatreehtelijk zijn en de tweede publiekreehtelijk. Het begrip partij-
autonomie plaatst hij in de context van het privaatreebt, terwijllijdelijkheid
in de publiekreehtelijke proeessuele reehtsbetrekking zou thuishoren. Aldus
ontkoppelt hij beide begrippen. Dit is, zoals we zagen, geen algemeen gangbaar
stand punt; zie voor kritiek ASSER,De reehter als bestuurder (bespreking rede
BRENNINKMEIJER),TCR 1993, p. 10-12; zie voorts nr. 124.

Ter zijde merk ik op dat de Hoge Raad het verbod van aanvulling van feiten
thans baseert op art. 176; zie HUGENHOLTzlHEEMSKERK,Hoofdlijnen van
het Nederlands burgerlijk proeesreeht, nr. 93. Deze bepaling staat eehter in
de sleutel van het bewijsrecht, zodat men zieh kan a:fvragen of de betekenis
daarvan, door haar in het onderhavige kader te hanteren, niet wordt overtrok-
ken. Zo heeft art. 176 niet het oog op aanvulling van feitelijke gronden.
Bovendien is art. 176 (nog) niet - reehtstreeks - van toepassing in de verzoek-
sehriftprocedure, terwijl (het gebod van) art. 48 daar wei wordt toegepast; zie
bijv. HR 28 juni 1991, NJ 1991,745; HR 15 mei 1992, NJ 1992, 727
(Rodel/Hanierkingy; HR 4 december 1992, NJ 1993, 192. In het Ontwerp is
explieiet vastgelegd dat de reehter op 'grondslag van hetgeen partijen aan hun
vordering, verzoek of verweer ten gronde hebben gelegd' beslist, tenzij uit
de wet het tegendeel voortvloeit (art. 1.3.6). Hierin ligt het verbod om de feiten
aan te vuIlen besloten; vgl. MvT, p. 84.

Gegeven de thans tal van min of meer ingrijpende onderzoeksinstrurnenten
waarover de reehter beschikt, dreigt het gevaar dat niet kan worden uitgesloten
dat - aehteraf - de resultaten en bevi ndingen van de aetieve en onderzoekende
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rechter buiten de door partijen bepaalde grenzen van het geschil blijken te
liggen; vgl. in deze zin ASSER, rede, p. 25-26, die spreekt van een 'valkuil'
waarin een partij terechtkomt als de rechter de gestelde feiten modelleert naar
de door hem gewenste rechtsgrond, in plaats van andersom; zie een geval dat
hier sterk aan doet denken HR 7 april 1995, NJ 1995, 681 (Staten Bank
Holland/Fiet), waarin er in cassatie tevergeefs over wordt geklaagd dat het
hof - deels bij pleidooi naar voren gebrachte nieuwe - feiten in een andere
context dan waarin zij zijn gesteld aan zijn beslissing ten grondslag heeft
gelegd. 'Pleiters zij n voortaan gewaarschuwd', zo houdt HAMMERSTEIN
(Kroniek van het burgerlijk procesrecht, NJB 1996, p. 415) ons naar aanleiding
van dit arrest voor. Zolang het over randgevallen gaat en het beginsel van hoor
en wederhoor niet wordt geschonden, toont VRANKENop dit vlak geen moeite
te hebben; ASSER-VRANKEN,nr. 42.

Nu is de Hoge Raad op dit punt (toch) streng; zie - onder veel meer - HR
11 december 1992, NJ 1993, 139 (KolleeISchreuder); HR 1 oktober 1993,
NJ 1994,62 (Woningbouwvereniging Almere/Van Breemen); HR 13 oktober
1995, NJ 1996, 430 (KallenkootISteenwijk). De verbodsbepaling van art. 48
blijkt zich echter op te lossen in het beginsel van hoor en wederhoor. Daarmee
leidt art. 48 uiteindelijk dus slechts tot repressieve toetsing die correcties
achteraf mogelijk maakt. Bij het oprekken van de omvang van het geschillijken
de grenzen van het toelaatbare namelijk vooral te worden overschreden doordat
(of: indien) partijen niet in de gelegenheid worden gesteld zich over de uitbrei-
ding van het dispuut uit te laten. Illustratief is in dit verband de wijze waarop
het - succesvolle - cassatiemiddel dat klaagde over schending van het verbod
van art. 48 werd afgesloten (HR 28juni 1991, NJ 1991,745):

n( ... ) zodat (...) haar zich tot de rechtbank richtend verzoek (...) de man de
gelegenheid zou bieden zich te dier zake in rechte te verweren welke
gelegenheid hem evenwel door het thans voorliggend, buiten de rechtsstrijd
tussen partijen tredend gewijsde ten onrechte wordt ontnomen."

Voorts herinner ik aan het ambtshalve (telefonisch) inwinnen van informatie
door de rechter. Waar dit is toegestaan, fungeert het beginsel van hoor en
wederhoor als strenge poortbewaarder en is de onderzoeksmethode zelf niet
werkelijk omstreden; zie HR 4 februari 1983, NJ 1983, 567; HR 1 december
1989, NJ 1990,438; HR 20 januari 1995, NJ 1995,305 waarover ill. 52. Wordt
wei geoordeeld dat de rechter te ver is gegaan, dan blijkt het beginsel van hoor
en wederhoor het geschonden belang te zijn; vgl. HR 22 december 1989, NJ
1990,704 (Stichting Cultureel CentrumlZuidhoek); vgl. voorts BARENDRECHT,
Snel en goed recht doen, NJB 1994, p. 840; BRENNTNKMElJER,Harmonisatie
van procesrecht, preadvies, p. 53; SNlJDERS,YNZONIDES,MEUERS,Nederlands
burgerlijk procesrecht, ill. 90; SNIJDERS,WENDELS,Civiel Appel, p. 9-10;
zie nr. 52 en 53. Anders: STEIN,Compendium van het burgerlijk procesrecht,
noot 37 in fine, p. 26, gesteund door ASSER,rede, 25.

Ondanks het strenge toezieht van de Hoge Raad aan de hand van art. 48
(of art. 176) kom ik tot de slotsom dat in ons burgerlijk proeesreeht bij
de handhaving van een evenwiehtige verhouding tussen de reehter en
partijen een duidelijke preventieve toets ontbreekt. Combineren we dit
met het ontbreken van een door partijen bij de reehter af te dwingen
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beslissingsmoment ten aanzien van de handhaving van hun wederzijdse
processuele plichten en verantwoordelijkheden (zie nr. 114), dan wordt
de - wellicht wat gechargeerd geformuleerde - conclusie zichtbaar dat
voortgaan op de thans ingeslagen weg van uitsluitend aandacht voor de
positie van de rechter, onvermijdelijk en steeds meer uitdraait op een
inquisitoir stelsel van burgerlijk procesrecht.

Partijen zijn daarin overgeleverd aan het inzicht, de gebruiken en het
processuele beleid van de rechter; vgl. in dit opzicht VAN DEN HAAK
(Reehtspleging in beweging, Trema 1995, p. 219), die het lijdelijkheidsbeginsel
niet ziet - gelijk BOSCH-BOESJES(diss. 1991) - als een in regels te vangen
fenomeen dat de mate van zeggenschap van de reehter reguleert, maar als - niet
meer dan - 'deze of gene rechterlijke attitude'. Met mijn constatering beoog
ik niet de integriteit van onze rechterlijke macht in twijfel te trekken, maar
werp ik wei de principiele vraag op welke prijs we uiteindelijk bereid zijn te
betalen voor het uit oogpunt doelmatigheid, tijdsbesparing en kostenverlaging
van de procedure Cop den duur geheel) loslaten van de processuele partij-
autonomie en het lijdelijkheidsbeginsel (ofwat daar nog van over is); vgl. voor
de traditionele en omgekeerde benadering - zijn lijdelijkheid en partij-
autonomie in hun huidige vorm de kosten ervan nog waard? - BRENNlNK-
MEIJER,Een behoorlijk eenvoudig civiel proces, Advocatenblad 1993, p. 441
en, iets gematigder, rede, p. 43.

De opportuniteit van deze vraag komt met name in de context van de
verzoekschriftprocedure tot uiting. In hoofdstuk 2 is gebleken dat de omvang-
rijke, voornamelijk uit onderzoeksbevoegdheden van de rechter voortkomende
mededelingsplichten, de slinger in zijn richting heeft doen 'doorslaan'. Inhet
algemeen - en in theorie - wordt dit verklaard en onderbouwd met een
verwijzing naar de zogenaamde voluntaire aard van de verzoekschriftprocedure.
Voor het scheidingsprocesreeht kan daaraan worden toegevoegd het depola-
riserende effect dat de verzoekschriftprocedure zou uitstralen. Geconstateerd
is echter dat deze typering van de verzoekschriftprocedure(s) in termen van
mededelingsplichten niet als onderscheidend argument lean dienen. Hiermee
blijft van de specifieke grondslag van de aan verstrekkende
onderzoeksbevoegdheden gekoppelde mededelingsplichten niet meer over
dan de hierboven genoemde overwegingen van doelmatigheid en tijds- en
kostenaspecten, terwijl de positie van partijen, mede in relatie tot die van de
rechter, in het geheel niet aan de orde komt.

Hier komt nog bij dat de rechter ten gevolge van open normen (bijv. en
onder meer de redelijkheid en billijkheid, het belang van het kind) ook een
steeds grotere greep op het materiele reeht heeft gekregen; vgl. BARENDRECHT,
diss. 1992, p. 70-71, die verwijst naar WIARDA,Drie typen van rechtsvinding,
p. 102-104 en LEIJTEN,Sluip- en dwaalwegen naar de gerechtigheid, TvP 1989,
p. 445 e.v. Onder deze omstandigheid is het des te bezwaarlijker als partijen
hun invloed op de procedure dreigen te verliezen; vgl. in dit verband WACHTER
(Belangenafwegingen inhet privaatrecht, in: Wederkerige rechtsbetrekkingen,
p. 83-86) die naast de rechtsstaat een rechtersstaat, ofwel een zgn. 'gouverne-
ment des juges' ziet opkomen; zie ook met aandacht voor constitutionele
aspecten WITTEVEEN,Van wetstoepassing naar belangenafweging? in: Weder-
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kerige rechtsbetrekkingen, p. 3-22 en HIRSCHBALLIN,Onafhankelijke rechts-
vorming, in: De plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel, p. 219
e.v.

Een ander, en zeker niet minder belangrijk bezwaarlijk aspect van een
stelsel van informatievrijheid is dat het (te) weinig aanknopingspunten
bevat die dienstig kunnen zijn bij het vaststellen van de exacte omvang
van de voorkomende processuele mededelingsplichten. Daardoor blijft
het niet aIleen onduidelijk wat partijenjegens de rechter, maar vooral
ook wat zij jegens elkaar in acht hebben te nemen.

Naast het hierboven besprokene laat een procesrechtelijk stelsel dat uitgaat
van informatievrijheid een zekere onduidelijkheid in de verhouding tussen
de rechter en partijen en, niet te vergeten, in de verhouding tussen procespar-
tijen onderling, De vraag hoever de bevoegdheden van de rechter - zo men
wil in het licht van de aard van het geschil - (behoren te) reiken, laat zich
binnen de traditionele zienswijze namelijk niet eenvoudig beantwoorden; vgl.
ook nr. 59. We zien dit tot uitdrukking komen in de wijze waarop de door de
rechter te activeren mededelingsplichten zijn verankerd: het zijn voor het
merendeel kan-bepalingen die de rechter een (onderzoeks )bevoegdheid geven;
ze leggen de rechter, en daarmee ook partijen, geen concrete verplichtingen
op; vgl. ASSER-VRANKENnr. 37. Evenmin is er voldoende inzichtelijkheid
over de eisen die partijen elkaar kunnen, althans mogen stellen ten aanzien
van de informatievoorziening in de procedure. Algemene criteria die de omvang
van de processuele mededelingsplichten afgrenzen, afgezien van het beginsel
van hoor en wederhoor, ontbreken. In het eerste en tweede hoofdstuk zijn
nauwelijks 'hard en fast rules' met betrekking tot de omvang van de stel- en
motiveringsplichten gevonden, De ontwikkeling van de stelplicht in het licht
van de bewijslastverdeling is op zichzelf duidelijk en uitgekristalliseerd, maar
men komt bij het rechtstheoretisch funderen ervan in het algemeen niet expliciet
toe aan de verhouding waarin procespartijenjegens elkaar staan. Hetzelfde
geldt voor de mededelingsplichten die in het kader van een deskundigenbericht
kunnen ontstaan. De exhibitieplicht is in een achterkamertje van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering opgeborgen en krijgt daar (te) weinig
aandacht. Deze mededelingsplicht is bovendien op een wat vage en cryptische
wijze geregeld; geeist wordt een 'rechtmatig belang' (?) ter zake van een
'rechtsbetrekking' (?); zie nr. 26 en 27.

Aan de andere zijde van het spectrum, bij de mogelijke uitzonderingen op
en beperkingen van de verschillende mededelingsplichten is het helemaal
droevig gesteld, Wat daar aan kennis beschikbaar is, strekt zich niet verder
uit dan tot slechts een type mededelingsplicht, te weten die van het (voorlopig)
getuigenverhoor: het verschoningsrecht; zie art. 191 lid 2, 3 en 4), en tot de
jurisprudentie ter zake van het ongeoorloofd gebruik van een voorlopig
getuigenverhoor; zie ill. 21. Met name vragen over privacy, bedrijfsgeheimen,
know-how en dergelijke worden nog maar mondjesmaat beantwoord, Naarmate
de mededelingsplichten worden aangescherpt, wordt het belang van deze vragen
des te groter; vgL VRANKEN,Aansprakelijkheid en bewijsrecht, in: Aansprake-
lijkheden, p. 230-232; ASSER-VRANKEN,ill. 51; VANNISPEN, rede, ill. 26;
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ASSER, Grenzen aan de waarheidsvinding in burgerlijke zaken, p. 17-20. Voor
journalisten heeft de Hoge Raad thans duidelijkheid geschapen. In zijn
beschikking van 10 mei 1996, NJ 1996,578 (Van den BiggelaarlDohmen)
heeft de Hoge Raad - in navolging van EHRM 27 maart 1996, NJ 1996, 577
(Goodwin/Verenigd Koninkrijky en in afwijking van HR 11 november 1977,
NJ 1978, 399 (Hoogendijk/Van der Lek) - beslist dat de in art. 10 lid 1 EVRM
gewaarborgde vrijheid van meningsuiting in beginsel meebrengt dat een
journalist zich op een zwijgrecht ter zake van zijn bronnen moet kunnen
beroepen. Voor de toepassing van de in lid 2 mogelijk gemaakte uitzondering
op dit recht, is de getuigplicht van art. 191 niet als z6 noodzakelijk in een
democratische samenJeving geoordeeld, dat het kon opwegen tegen het belang
van de journalist om zijn bron te beschermen. Het Ontwerp heeft deze kwestie
inmiddels opgepikt. Aan art. 1.3.4 is toegevoegd dat partijen kunnen weigeren
gevolg te geven aan de daarin neergelegde mededelingsplicht, indien daarvoor
gewichtige redenen bestaan. De rechter beslist daarop omtrent de gerecht-
vaardigdheid van de bezwaren, bij gebreke waarvan de sanctie van de
'gevolgtrekkingen die hij geraden acht' beschikbaar komt.

De gesignaleerde onzuiverheid in de verhouding tussen de reehter en
partijen, de nauwelijks vonngegeven (althans niet ingevulde) verhouding
tussen procespartijen onderling en de problematiek van de grenzen van
de processuele mededelingsplichten wordt (nog) beter zichtbaar als een
'vreemd' procesrecht wordt bestudeerd dat niet is gebaseerd op
'informatievrijheid', maar dat uitgaat van een 'informatiedwang', zoals
het Engelse procesrecht.

de betekenis van de informatiedwang voor de verhouding tussen de
rechter en partijen en tussen partijen onderling
113. Discovery maakt het mogelijk dat de ene procespartij in het kader
van de waarheidsvinding zichzelftoegang verschaft, desnoods in rechte,
tot - in beginsel- aIle infonnatie die bij de andere procespartij voorhanden
is. Hiermee komt niet aIleen het gelijkheidsbeginsel tot uitdrukking in
de verhouding tussen partijen, maar is bovenal dat gelijkheidsbeginsel
zodanig vormgegeven, dat partijen daar rechtstreeks rechten aan kunnen
ontlenen.

Discovery is het processuele middel dat partijen gebiedt met de 'cards face
up on the table' (in plaats van angstvallig tegen de borst gedrukt) te spelen
en dat (dus) een informatiedwang vestigt. De grondslag hiervan wordt gevormd
door de eisen van een goede rechtspleging of, anders gezegd, door de
processuele variant van de redelijkheid en billijkheid; zie ill. 74. Het meest
wezenlijke aspect hiervan is het gelijkheidsbeginsel. Dat is exact wat de
informatiedwang in het kader van de processuele rechtsverhouding tussen
partijen bij de waarheidsvinding zichtbaar maakt: het biedt gelijke toegang
tot de bij beide partijen voorhanden zijnde informatie. Aldus worden partijen
in staat gesteld om met gelijke middelen ten strijde te trekken, zonder het risico
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te lopen van een verpletterende verrassingsaanval. Partijen weten van elkaar
waar ze staan, wat elkaars sterke en zwakke punten zijn, zodat ze ook in
eventuele 'vredesbesprekingen' elkaars gelijken zijn. Ter illustratie wordthier
nogmaals gewezen op de woorden van JACOB (The fabric of English civil
justice, p. 94):

"It enables each party to be informed or to be capable of becoming informed
of all the relevant material evidence, whether in the possession of the
opposite party or not; it ensures that as far as possible there should be no
surprise before or at the trial; it reveals to the parties the strength or
weakness of their respective cases, and so produces procedural equality
between them; and it encourages fair and favourable settlements, shortens
the lengths of trials and saves costs."

Kortom, met behulp van informatiedwang wordt een substantiele en wezenlijke
bijdrage geleverd aan de vormgeving van de verhouding tussen partijen.

Het karakteristieke van de Engelse informatiedwang is nu dat partijen zelf
waken over de bescherming die het gelijkheidsbeginsel hun - behoort - te
bieden. De discovery-procedure is namelijk, zoals hierboven al bleek, voorzien
van een sanctie-apparaat dat in eerste instantie door partijen zelfwordt bediend
(overeenkomstig wat wordt genoemd het beginsel van 'party prosecution';
zie nr. 62). Met andere woorden, partijen kunnen elkaar aanspreken op hun
uit de informatiedwang voortvloeiende verplichtingen en aldus de toepassing
van het gelijkheidsbeginsel bij de bewijsvoering in rechte afdwingen. In de
Engelse benadering heeft de informatiedwang in de verhouding tussen partijen
dus als het ware - grijpbare - handen en voeten gekregen.

Eerder is er al op gewezen dat discovery partijen beperkt in hun vrijheid
de procedure naar eigen inzicht te voeren. In de verhouding tussen de
rechter en partijen tast het systeem van de informatiedwang de positie
van de rechter echter nauwelijks aan.

Het is duidelijk dat in een systeem met een informatiedwang de vrijheid van
partijen om te bepalen 6f, hoe en wanneer de informatie die zij hebben in de
procedure wordt gebracht, rigoureus wordt aangetast. Dit heeft onmiskenbaar
gevolgen voor de inrichting van het geding en, daardoor, voor de uitkomst
daarvan. Inzoverre kan gesteld worden dat de informatiedwang een beperking
vormt op de autonomie van partijen en een uitzondering is op het adversary
system; zie nr. 74, vgl. echter ook nr. 78 in fine.

Nu wil dit niet zeggen dat binnen het raamwerk van het adversary system
ook de positie van de rechter wordt bemvloed door de informatiedwang. Een
reden hiervoor is dat de omvang van discovery in de pleadings en dus door
partijen wordt bepaald. Een andere reden is gelegen in de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan de verhouding tussen partijen onderling. Gedoeld
wordt op de mogelijkheden die partijen hebben om, als dat nodig is, de correcte
uitvoering van discovery bij de rechter af te dwingen. Aannemende dat de op
het spel staande belangen voor partijen voldoende beweegredenen opleveren
om van die processuele instrumenten gebruik te maken, stelt dit de rechter
in staat om een afwachtende en lijdelijke houding aan te nemen.
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De slotsom is, heel opvallend, dat de aantasting van de partij-autonomie
in het kader van discovery het juist mogelijk maakt dat de lijdelijkheid van
de reehter intact blijft en dat de fact-finding en waarheidsvinding (dus) primair
in handen van partijen blijft. We zagen dat in Nederland de situatie juist
andersom is.

De hierboven genoemde implicaties van informatiedwang voor de
verhoudingen tussen partijen onderling en tussen de rechter en partijen
spelen niet aIleen in de context van discovery een rot, maar zijn ook bij
andere mededelingsplichten terug te vinden.

In het voorgaande is herhaaldelijk aangegeven dat de mededelingsplicht met
betrekking tot de bewijsvoering samenhangt met de feitenmededelingsplicht;
de omvang van discovery wordt in de pleadings bepaald. Deze invloed van
de ene mededelingsplicht op de andere mag niet tot gevolg hebben dat de
werking van het gelijkheidsbeginsel wordt gefrustreerd. In verbinding met
discovery mogen de pleadings dus voor de ene partij met meer voor- of nadeel
opleveren dan voor de andere partij. Dit betekent dat ook in de pleadings het
gelijkheidsbeginsel moet zijn verdisconteerd. De mededelingsplicht die strekt
tot het verzamelen van de feiten en het vaststellen van de feitelijke grondslag
van het geding moet partijen eveneens een gelijke positie geven. Voor de wijze
waarop de procedure aanvangt geldt hetzelfde. Ook daar moet worden
voorkomen dat een van de partijen een voorsprong verkrijgt of een achterstand
oploopt die op dat moment weliswaar gering lijkt, maar die later, bij discovery
(te) grote(re) proporties aanneemt.

Inhet licht van het bovenstaande wordt naar Engels recht op twee momenten
in de procedure waarop de eiser in Nederland traditioneel een monopoliepositie
heeft, een nadrukkelijke betrokkenheid van de gedaagde verlangd, respectieve-
lijk mogelijk gemaakt. In de eerste plaats wordt een procedure met in gang
gezet naar aanleiding van de enkele daartoe strekkende - formele - mededeling
van de eiser (zoals in Nederland het geval is), maar pas nadat ook de gedaagde
eveneens een dergelijke - formele - mededeling heeft gedaan (,acknowledge-
ment of service' vergezeld van een 'notice of intention to defend'). Als dit
laatste uitblijft kan de vordering op die grond terstond worden toegewezen
(summary judgment). Inde tweede en niet minder belangrijke plaats kan de
gedaagde (onder meer) het processtuk waarin de eiser de inzet van het geschil
heeft uiteengezet (' statement of claim ') aanvallen op onvoldoende 'proceswaar-
digheid' om zo wijziging van de grondslag van de vordering ofzelfs diskwalifi-
catie daarvan ('striking out') te forceren.

Eerder (in nr. 108) werden beide aspecten - in onderling verband - in het
teken van het gelijkheidsbeginsel geplaatst. Thans kunnen zij in verbinding
worden gebracht met de informatiedwang: de betekenis die de informatiedwang
voor de verhouding tussen partijen en, mede in verband daarmee, voor de
verhouding tussen de rechter en partijen heeft, straalt uit naar de andere
mededelingsplichten. Ook daar zien we een wezenlijke vormgeving van het
gelijkheidsbeginsel en van het begrip party prosecution. Aldus wordt de
procedure met een aantal waarborgen omkleed, opdat het grote ongemak dat
discovery bij partijen teweeg kan brengen zoveel mogelijk wordt beperkt.
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Ten slotte valt nog op dat een algemene, tot informatiedwang strekkende
mededelingsplicht ook een algehele en innerlijk consistente regeling van
de uitzonderingen op de mededelingsplicht( en) mogelijk maakt. Met zo'n
regeling kunnen de grenzen van de informatiedwang en, daarmee, een
dee I van de verhouding tussen partijen scherper worden gesteld.

Over de betekenis van de infonnatiedwang bij het bepalen van de uitzonderin-
gen op de mededelingsplicht behoeft niet meer uitvoerig te worden ingegaan.
Onder verwijzing naar de paragrafen van het vorige hoofdstuk waarin het legal
professional privilege, de without prejudice regel, het privilege against self-
incrimination en het public interest immunity zijn behandeld, kan mer, ter
vermijding van herhalingen, worden volstaan met twee opmerkingen. De eerste
is dat een algemeen geforrnuleerde mededelingsplicht als discovery eveneens
het bepalen van algemene uitzonderingen daarop mogelijk maakt, zodat de
belangen die met de uitzonderingen gemoeid zijn niet - op willekeurige
wijze - slechts her en der, maar in elke stadium van de procedure ten volle
tot hun recht komen.

Inde tweede plaats verdient het (nog eens) opmerking dat de uitzonderingen
de omvang en grenzen van de mededelingsplicht bepalen en zo een nadere
invulling geven, aan wat partijen in het kader van die mededelingsplicht van
elkaar mogen verwachten, kortom, aan de verhouding tussen procespartijen.
Dit is in het bijzonder zichtbaar geworden bij de public interest immunity in
verband met vertrouwelijke inforrnatie.

conclusie
114. Vergelijking van het Nederlands en het Engels burgerlijk procesrecht
aan de hand van het begrippenpaar informatievrijheid en informatiedwang
maakt zichtbaar welke factoren een rol spelen in verband met het wankele
evenwicht in de verhouding tussen de rechter en partijen en met de
onbestemde verhouding tussen partijen: naar Nederlands recht worden
procespartijen niet gedwongen het achterste van hun tong te laten zien
en hebben zij geen directe invloed op de toepassing en handhaving van
de mededelingsplichten.

De Engelse en Nederlandse mededelingsplicht verschillen op twee wezenlijke,
deels samenhangende punten van elkaar. Het eerste berust op het dwingende
karakter van discovery. Partijen moeten krachtens de regels van discovery niet
aileen bepaald bewijsmateriaal daadwerkelijk ter inzage produceren ('inspec-
tion'), maar zij dienen bovendien eerst mede te delen welk bewijs zij in handen
hebben en, desgewenst, kunnen overleggen ('disclosure'). Dit deel van
discovery, 'disclosure', ofwel 'onthullingsplicht', is de spil waar de informatie-
dwang in Engeland om draait. Het noopt partijen tot volledige openheid, zodat
de wederpartij en de rechter de mogelijkheid krijgen om te bepalen of die
inforrnatie moet worden medegedeeld. Indeze zin wordt de bevoegdheid van
partijen om vrijelijk over hun eigen informatie te beschikken aan banden
gelegd.
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Zoals al eerder is opgemerkt, komt in het Nederlandse proeesreeht een
dergelijke onthullingsplieht niet voor. Daardoor strekken de mededelings-
pliehten zieh niet verder uit dan tot de - deels door toevai (?) - vrijgekomen
kennis bij de reehter (en de wederpartij) omtrent de informatie die voorhanden
is. Overigens aanwezige, doch onbekende informatie staat feitelijk ter vrije
dispositie van partijen. Binnen de kaders van wat aidus informatievrijheid kan
worden genoemd, is dit gat niet of nauwelijks te dichten. Zo heeft het
aanseherpen van mededelingsplichten in verband met de codificatie van de
comparitie na antwoord de blinde vlek onaangetast gelaten. De door de minister
verwachtte signaalwerking die van de herijkte eomparitie zou uitstralen naar
de dagvaarding en eonclusies (zie Bijl. hand. Tweede Kamer 19.574, 1985-1986
nrs. 3-4, p. 2) heeft zieh niet gerealiseerd; vgl. NJB 1994, p. 1286 met
betrekking tot de - onder meer - op dit punt opgedane ervaringen van de nieuwe
kantongereehtsprocedure: "men houdt in eerste instantie als advocaat het kruit
droog"; zie voor meer nr. 120.

Het tweede onderseheid betreft de handhaving van de mededelingspliehten.
Het Engelse recht maakt het mogelijk dat partijen bij de reehter een
'beslissingsmoment' kunnen afdwingen ter zake van de beoordeling van de
proeessuele verpliehtingen van de wederpartij. Dit geldt niet aileen voor
discovery, maar - in verbinding daannee - ook voor de pleadings (denk aan
het verzoek om further and better particulars en aan striking out) en v66r de
aanvang van de procedure (denk aan de mogelijkheid van swnmary judgment).
Naar Nederlands reeht is het in de regel aan het min of meer vrije oordeel van
de reehter overgelaten om toepassing te geven aan zijn onderzoeksbevoeg-
dheden: de reehter kan een eomparitie ge\asten, hij kan een bevel geven om
de stellingen nader toe te lichten of om bepaalde sehriftelijke beseheiden over
te leggen, hij kan een bewijsopdraeht verstrekken; zo ook ASSER-VRANKEN,
nr. 37. Inhet algemeen kunnen partijen een beslissing hieromtrent niet foreeren.
Dit geldt niet helemaal voor het aanbod van getuigenbewijs, dat de reehter
in de regel sleehts gemotiveerd mag passeren. In zo'n geval is het evenwel
niet zo dat de ene partij iets van de ander wi!. De enige (eehte) uitzondering
vormt nu nog de exhibitieplieht, waarmee binnen de - niet geheel dui-
delijke - grenzen die art. 843a stelt, een partij bij de ander sehriftelijk bewijs
kan afdwingen. In het kader van de feitenrnededelingspliehten ontbreekt een
dergelijk middel.

Bezien vanuit dit rechtsvergelijkend perspeetief is gebleken dat met behulp
van een de informatievrijheid beperkende mededelingsplieht in verbinding
met een aan partijen gegeven handhavings- en sanetieinstrumentarium
evenwieht en gelijkheid kan worden gewaarborgd. Het zwaartepunt van faet-
finding en waarheidsvinding komt dan bij partijen, in plaats van bij de reehter
te liggen, zodat er voor laatstgenoemde geen directe aanleiding bestaat om
zich aetief met het reeherehewerk en de bewaking van de processuele
rechtsposities van partijen te bemoeien. Dat kunnen partijen immers zelf.

We mogen ons nu echter (nog) niet laten verleiden tot het eenvoudigweg
verruilen van inforrnatievrijheid voor inforrnatiedwang. Zonder de
bezwaren en problemen ten aanzien van het feitelijk functioneren van
informatiedwang zorgvuldig te onderzoeken, zouden we dan irnmers
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ongemerkt van de regen in de drup kunnen geraken. Voorts dreigt bij
verontachtzaming van de - potentiele - positieve aspecten van informatie-
vrijheid, het kind met het badwater te worden weggegooid.

2 Informatievrijheid v. informatiedwang, de tweede ronde

de keerzijde van de medaille: discovery
115. In de vorige paragraafis gebleken dat informatiedwang zich in de
uitwerking van informatievrijheid onderscheidt, doordat het een
benadering van het informatie-vraagstuk mogelijk maakt die voldoende
ruimte laat voor een evenwichtige vormgeving van de verhouding tussen
de rechter en partijen en daarbij tevens partijen een volwaardige en
gelijkwaardige positie in de procedure geeft, waarbij hun rechten en
plichten op een geintegreerde en consistente wijze tot uitdrukking
(kunnen) worden gebracht.

Aan het concept van informatiedwang kleven echter evenzeer
aanmerkelijke bezwaren. Een zo verstrekkende en ingrijpende
(bewijs)mededelingsplicht als discovery dreigt al snel een grote, soms
zelfs verlammende druk op de procedure te leggen.

De hierboven uiteengezette voordelen van infonnatiedwang geven - natuur-
lijk - een eenzijdig en vertekend beeld van de werkelijkheid. De voorgerekende
winst moet worden gecorrigeerd met een aantal negatieve balansposten.
Cumulatie daarvan laat zien dat (het bepalen van) de omvang van discovery
het grote probleem is. 'Incidenten' waarin moet worden beslist wat wei en
wat niet hoeft te worden overgelegd en het concrete en praktische proces van
het 'rnededelen' zelf, het achterhalen, produceren en bestuderen van het vele
materiaal, dreigen het burgerlijk procesrecht (te) zwaar te belasten; vgl.
HICKlNBOTTOM, HODGES, Taming the juggernaut, NLJ [1991] 141, p. 1457
e.v.; GLASSER, Civil procedure and the lawyers - The adversary system and
the decline of the orality principle, MLR [1993] 56, p. 312; zie ook nr. 75.

In het verlengde hiervan heeft JACK (Radical surgery for civil procedure,
NLJ 143 [1993], p. 891-894) betwijfeld of de doelstellingendie aandiscovery
ten grondslag liggen werkelijk ten volle gerealiseerd (kunnen) worden. Zijns
inziens is de afweging van vooral door vertragende incidenten veroorzaakte
kosten tegen de werkelijke baten van discovery ondertussen zeer opportuun
geworden. Hij constateert dat discovery niet zelden een kanon is waarmee
op een vlieg wordt geschoten en uit oogpunt van de kwaliteit van de
rechtspleging best gemist kan worden. Overigens vermeldt JACK nog dat
partijen vaak niet van de ernst en de noodzaak tot voIIedige disclosure
doordrongen kunnen worden en dat - desondanks - sancties maar hoogst zelden
worden opgelegd. Zijn voorsteI is om de partij die discovery verlangt ook de
kosten daarvan te laten betalen.
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LORD WOOLFbevestigt de gesignaleerde problemen die aan discovery
kleven, doch bepleit niet de afschaffing ervan. WeI stelt hij een flinke
modemisering voor.

De geluiden uit de praktijk die LORD WOOLF heeft opgevangen laten nog eens
zien dat discovery de kosten van een procedure behooriijk kan opvoeren. Dit
leidt ertoe dat het instrument wordt gebruikt om de tegenpartij onder druk te
zetten. Niettemin blijft men geloven in de voordelen van discovery; in
doorsneezaken worden in het algemeen geen problemen ervaren.

De oplossing wordt gezocht in het inperken van de omvang van discovery.
Het klassieke door BRETT LJ in Peruvian Guano (1882) 111 QBD 55
ontwikkelde relevantievereiste (zie nr. 76) is volgens LORD WOOLF niet meer
van deze tijd. Dit geldt in het bijzonder voor het 'train of inquiry' -element.
In de Engelse samenleving van de vorige eeuw was het aantal procedures
aanzienlijk lager dan nu het geval is. Daarnaast was de omvang van het
geschreven woord beduidend k1einer door de (nog) de beperkte technologie.
Onder dergelijke omstandigheden waren de woorden van BRETT LJ een
werkbaar criterium. Thans moet de rechter evenwel te veel zaken behandelen
en worden er dermate veel stukken voortgebracht, dat in beginsel onontkoom-
baar met rninder genoegen moet worden genomen. LORD WOOLF komt daarbij
uit op de bescheiden waarop een partij zich beroept en de stukken die juist
ten voordele van de wederpartij pleiten; overigens relevante, doch voor een
goede rechtsbedeling niet direct noodzakelijke documenten dienen buiten
beschouwing te worden gelaten. In de fast track zou 'standard discovery'
moeten volstaan, betrekking hebbend op documenten waar de desbetreffende
partij een heroep op doet en op stukken die haar eigen stellingen ondermijnen
of die van de wederpartij ondersteunen. In de multi-track kan deze standard
discovery worden uitgebreid tot stukken die 'slechts' (one way or the other)
relevant zijn, zonder dat daar direct een beroep op wordt gedaan. Hiertoe is
tussenkomst van de rechter vereist, die proportionaliteitstoets moet maken:
zullen de meerkosten opwegen tegen de te verwachten extra opbrengst?; zie
LORD WOOLF, Access to justice, interim report, p. 167-172 en draft civil
proceedings rules, rule 27.2(1) in verbinding met rule 27.14; zie ook nr. 75.
De kritiek dat de omvang van de beperkt 'standaard discovery' moeilijk is
vast te stellen en te controleren, doet LORD WOOLF afmet het argument dat
altematieven nog bezwaarlijker zijn. Discovery zou in het geheel kunnen
worden afgeschaft of worden beperkt tot het bewijs waar de desbetreffende
partij een beroep op doet. Deze oplossingen gaan volgens LORD WOOLF echter
(vee I) te ver; LORD WOOLF, Access to justice, final report, p. 124-126.

de keerzijde van de medaille: de pleadings
116. De problemen van discovery blijken in verbinding te staan met
feitenmededelingsplichten.

De achtergrond van de problemen met de beheersing van de omvang van
discovery houdt voor een belangrijk deel verband met de wijze waarop het
feitelijke geschil kan en pleegt te worden vastgesteld, ofwel met de feiten-
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mededelingsplichten. In hoofdstuk 3 is immers al gebleken dat de omvang
van discovery in en door de pleadings wordt bepaald. In de pleadings geven
partijen aan welke feiten en omstandigheden in geschil zijn. Daaruit kan worden
afgeleid welke bewijsmiddelen relevant en ook noodzakelijk zijn. Door middel
van beperking en aanscherping van wat noodzakeJijk is, wordt voorts getracht
de toepassing en omvang van discovery - in het bijzonder ten aanzien van
vertrouwelijke informatie - beheersbaar te houden. Met andere woorden, de
criteria die de omvang van discovery reguleren, te weten het relevantie- en
het noodzakelijkheidsvereiste, worden aan de hand van (de inhoud van) de
pleadings toegepast; zie nr, 76 en 77 in verbinding met nr, 106.

Nu zijn dit in theorie hele aantrekkelijke en dienstige criteria. Niettemin
dreigt hier een verschuiving van het probleem op te treden. Het Engelse steJseJ
komt er immers op neer dat het functioneren van discovery afhankelijk is
gemaakt van dat van de pleadings. Zolang op degelijke wijze met een zo klein
mogelijke kring van feiten het geschil kan worden bepaald, blijken de - drei-
gende - problemen rond de omvang van discovery te zijn bezworen. Maar als
het exact aangeven van de feiten die inzet van het geschil vormen moeilijk-
heden oplevert, blijft het object van discovery vaag en onbepaalbaar, waardoor
discovery zelf niet of nauwelijks is te bedwingen. Dit betekent dat tekort-
komingen in het functioneren van de pleadings niet mogen worden miskend.

De problemen die zich ten aanzien van pleadings voordoen, zijn drieerlei,
Het eerste is dat het proces van het eigenlijke mededelen van de feiten
zelf achter blijft bij de verwachtingen.

Bij de behandeling van de pleadings in het vorige hoofdstuk is al duidelijk
geworden dat, ondanks de tamelij k krachtige mogeJijkheden die partijen hebben
om nadrukkelijk van de wederpartij meer openheid en duidelijkheid te vragen,
de opbrengst van de Engelse feitenmededelingsplichten toch tekortschiet. De
conc1usie waartoe we met LORD WOOLF moeten komen, is dat, nog afgezien
van de toch al betrekkelijk strenge normen ten aanzien van de inhoud van de
pleadings, partijen elkaar met voorzieningen als 'further and better particulars'
en 'striking out' onvoldoende weten te stimuleren; vgl. LORD WOOLF, Access
to Justice, interim report, p. 154. Dit betekent dat het onontkoombaar is dat
verbeteringen in de voorziening van feiteJijke informatie in een civiele
procedure uiteindelijk ten koste van de autonomie van partijen gaan en er
behoefte is aan een 'sturende' rechter. De introductie van de (deels) verplichte
'exchange of witness statements' duidt daar al op. Zie in dit verband nr. 71.

Voorts vertoont de kennis die partijen van de te stell en feiten hebben niet
zelden hiaten.

Een ander, zowel praktisch als theoretisch punt is dat een stringente feiten-
mededelingsplicht als die van het Engelse fact pleading, veronderstelt dat
partijen ook daadwerkelijk op de hoogte zijn van de feiten die zij geacht worden
te stellen. Onbekende feiten laten zich nu eenmaal bezwaarlijk op nauwgezette
wijze stellen. Zo kan het voorkomen dat gebeurtenissen waarvan de daarbij
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meest be!anghebbende partij geen wetenschap heeft, maar die wei degelijk
hebben plaatsgehad en ook van invloed zouden (kunnen) zijn op de uitkomst
van het gescbil, buiten het toepassingsgebied van discovery blijven. De met
de pleadings behaalde winst, bestaande uit enerzijds vergroting van openheid
in de procedure en anderzijds van begrenzing en beheersing van discovery,
blijkt in dergelijke gevallen een pyrrhusoverwinning te zijn; vgl. hieromtrent
de reacties op de Air Canada-zaak, waarover nr. 106. Een oplossing die in
dit soort gevalJen wei wordt gehanteerd is dat onverwachte opbrengsten van
discovery door middel van wijziging van de pleadings alsnog tot onderwerp
van het geding worden gemaakt. Het nadeel hiervan is echter dat de functie
van de pleadings als afbakening van het feitelijke geschil verwatert; vgl. LORD
WOOLF, Access to Justice, interim report, p. 154.

Dit laatste is wellicht nog emstiger, zoals het in de V.S. gehanteerde stelse!
van notice pleading (de tegenhanger van fact pleading) laat zien. Doordat maar
weinig eisen worden gesteld aan de inhoud van de pleadings, gaat de functie
ervan (het afbakenen van de rechtsstrijd) in feite op in die van discovery; vgl.
JACOB,GOLDREIN,Pleadings: principles and practice, p. 53 en 339-357. De
nadruk komt te liggen op een algehele waarheidsvinding, in plaats
van - slechts - het achterhalen van bewijs bij de wederpartij. Bij gebreke van
duidelijke grenzen is het gevolg al hee! sne! een oeverloze, en, daardoor,
tijdrovende en kostbare waarheidsvinding. Notice pleading maakt dus de
potentiele opbrengst van discovery weliswaar aanmerkelijk groter, maar
verbindt daar anderzijds een hoge prijs aan, met als gevolg een laag rendement.
Ter zijde merk ik op dat dit dilemma zich ook voor doet in een stelsel dat
uitgaat van informatievrijheid.

Een ander probleem is dat partijen niet weten welke feiten van belang
zijn als (of: zolang) de rechtsvraag niet definitief vast staat.

Naast het bovengenoemde is er nog de moeilijkheid dat het zelfs voor
bereidwillige en alwetende partijen op voorhand niet altijd duide!ijk is welke
feiten het geding bepalen. Het is immers niet aileen ZQ dat de feiten aangeven
hoe de rechtsvraag luidt; de rechtsvraag wijst ook de relevante feiten aan. De
feiten en de toepasselijke regel zijn de kip en het ei van de rechtsvinding; zie
ASSER-SCHOLTEN, p. 120e.v.; ASSER-VRANKEN,nr. I06-1lO; BARENDRECHT,
diss. 1992, p. 163-164; PONTlER,Rechtsvinding, Nijmegen 1991, p. 51 e.v.
Bijgevolg kunnen de pleadings in de loop van de procedure, als de rechtsvraag
zich in een vooraf onverwachte richting heeft ontwikkeld, onvolledig blijken
te zijn. (Volledigheidshaive moet bier nog aan worden toegevoegd dat in het
Engelse recht het adagium 'curia novit jus' niet geldt en, anders dan in
Nederland, partijen gehouden zijn de rechter (ook) voor te lichten omtrent
het recht; zie CASSON,Odgers on High Court pleading and practice, p. 343.)

LORDWOOLF(Access to Justice, interim report, p. 153) wijst er voorts op
dat de feiten soms te zeer in een juridische context worden gepresenteerd.
Tegen de achtergrond van het 'kip-ei'-dilemma leidt dit ertoe dat de feiten
bijzonder ornzichtig en met vele slagen om de arm worden omschreven om
zoveel mogelijk opties open te houden. Het moge duidelijk zijn dat dit niet
bijdraagt aan het infonnatieve gehalte van de pleadings.
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de keerzijde van de medaille: de directions for trial
117. Naast het bovengenoemde moet bovendien worden geconstateerd
dat het instrument dat dient om de hiaten en de omissies die in het kader
van de pleadings en discovery zijn ontstaan te hersteIlen, de zogenaamde
directions for trial, niet goed blijkt te functioneren.

Bij de panoramisch weergegeven procedure voor het High Court (nr. 65) is
er al (even) op gewezen dat partijen bij een consequente toepassing van de
partij-autonomie als ware tegenstanders (,adversaries') in een rol van
voortdurende en a1gehele oppositie worden gedrongen. Dit geldt niet aileen
voor het materiele recht, maar ook voor het procesrecht. In een dergelijke
context is het noodzakelijk dat de knoop die partijen verdeeld of verward houdt
(in de vorm van onverzettelijke tegenstand ofjuist een onvoldoende deelname
aan en inzet in het debat) op een zeker moment (voor hen) wordt doorgehakt.

De zogenaarnde 'directions for trial' hebben deze (onmisbare) functie in
het Engels burgerlijk procesrecht. Opgemerkt is dat de behandeling van die
directions wegens werkdrukproblemen te wensen overiaat; ik verwijs nogmaals
JACOB,The fabric of English civil justice, p. 104, die in deze context spreekt
van 'virtually a non-event'. Dit doet zich met name gevoelen bij de pogingen
om het informatieve gehaite van de pleadings op te krikken. Daar wordt een
adequaat gebiedende (en sturende) hand van de rechter node gemist bij de
elkaar te zeer aan het lijntje houdende partijen; vgl. de al eerder genoemde
JACOB,The fabric of English civil justice, p. 104-109, a1smede Civil Justice
Review Body, Report of the Review Body on Civil Justice, 1988, Cm. 394,
p. 255-260 en R. 24 (ii) en ZANDER,Cases and Materials, p. 104-108.

Hiermee is gegeven hoe en waar de problemen die aan het concept van
informatiedwang kleven kunnen worden bedwongen. Het komt erop aan
de feitenmededelingsplichten optimaal te laten functioneren. Vastgesteld
moet worden dat ook op dit punt partij-autonomie weliswaar het uitgangs-
punt dient te zijn, maar dat de zaken hier niet in een scherpe tegenstelling
van zwart en wit voorliggen. Waar de partij-autonomie steken laat vaIlen
is behoefte aan versterking van de positie van de rechter.

3 De tegenstelling tussen informatievrijheid en informatiedwang
ontstegen

geen duidelijke winnaar ...
118. Het bovenstaande heeft geleerd dat bij het denken over de
uitgangspunten van het burgerlijk procesrecht ten aanzien van de
beschikbaarheid van informatie zowel in Nederland als in Engeland het
creeren van een zo groot mogelijke openheid met betrekking tot de feiten
voorop wordt gesteld. In Nederland heeft men zich hierbij voomamelijk
geconcentreerd op de positie van de rechter, terwijl in het Engelse
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procesrecht de rol van partijen traditioneel centraal is gesteld. Dit verschil
in benadering heeft zich geuit in het door mij gekozen begrippenpaar
informatievrijheid en informatiedwang. Geen van beide rechtsstelsels
of concepten is evenwel in staat gebleken om de ideale balans te bieden
in de verhouding tussen de rechter en partijen (en die tussen partijen
onderling). Beide zijn te eenzijdig.

Bij de vergelijking van het Engelse en het Nederlandse civiele procesrecht
is gebleken dat beide ste1sels gemeen hebben dat het centrale thema is gelegen
in het optirnaliseren van de inzichtelijkheid in het complex van (vast te stellen)
feiten dat het geschil bepaalt. De uitgangspunten en beginselen die hierbij
worden gehanteerd verschillen evenwel wezenlijk van elkaar. Het in hoofdstuk
3 besproken proces van discovery en van de pleadings waarin partijen
nadrukkelijk de hoofdrol vervullen, zijn in dit opzicht de kenmerkende
elementen waaruit het Engelse burgerlijk procesrecht is opgebouwd. De situatie
in Nederland laat zich typeren door de opkomst van de comparitie na antwoord
en door het sterk vergrote 'marktaandeel' van de betrekkelijk informele
verzoekschriftprocedure. Het gevolg is een behoorlijke versteviging van de
positie van de rechter.

Door deze even karakteristieke als onderling van elkaar verschil1ende wijze
van benadering te benoemen in term en van informatievrijheid (betrekking
hebbend op het Nederlandse burgerlijk procesrecht) en informatiedwang
(betrekking hebbend voor het Engels burgerlijk procesrecht) heb ik getracht
een theoretisch (denk)kader voor de onderlinge vergelijking van beide
rechtsstelsels te creeren. Aldus is zichtbaar geworden dat zowel aan het een
als aan het ander belangrijke voor- en nadelen zijn verbonden. De in Engeland
behaalde winst is dat de daar bestaande informatiedwang de voorwaarden
schept voor een evenwichtige verhouding tussen de rechter en partijen en een
degelijke, op grond van het processuele gelijkheidsbeginsel ingevulde
verhouding tussen partijen. Daarbij is tevens door de concentratie en onderlinge
samenhang van de processuele mededelingsplichten, eenheid en (meer)
duidelijkheid ontstaan omtrent zowel de omvang en grenzen van, als de
uitzonderingen op die mededelingsplichten.

De keerzijde van het verhaal is dat het Engelse procesrecht problemen heeft
met het doeltreffend en efficient functioneren van de feitenmededelingsplichten
en, als gevolg daarvan, van de bewijsmededelingsplichten. Geconstateerd moet
worden dat informatiedwang onder invloed van de strikte beginselen van het
adversary system een verantwoordelijkheid van partijen vergt, die zij niet
kunnen of willen waarmaken; vgl. LORD WOOLF, Access to Justice, interim
report, p. 7 en p. 18 en p. 26-28.

De in het bijzonder tegen deze achtergrond oplichtende kwaliteiten van
het Nederlandse civiele procesrecht zijn voornamelijk gelegen in een
doelgerichte instructie door de rechter. Dit is met name tot uitdrukking
gekomen in de comparitie na antwoord, waarvan het doel is omschreven als
versnelling en stroomlijning en het verhogen van de doelrnatigheid van de
procedure en, als gevolg daarvan, vermindering van de werkdruk van de rechter
en verI aging van de kosten; zie nr. 14, alsmede nr. 48 e.v. ten aanzien van de
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verzoekschriftprocedure, waarvoor een en ander uit de aard der zaak nog sterker
geldt.

Oaar staat tegenover dat in Nederland het uitgangspunt van infonnatie-
vrijheid aanleiding heeft gegeven tot een versnippering van de medede-
lingsplichten, waardoor onduide!ijkheid is ontstaan omtrent hun precieze
omvang en voorts de rechtspositie van partijen onderbelicht is gebleven. In
het verlengde daarvan is bij het streven naar verbeteringen van het procesrecht
de aandacht te veel op de rechter gericht. Het gevolg is dat de verhouding tussen
de rechter en partijen in een merkwaardig en problematisch spanningsveld
terecht is gekomen.

Nu uit het in twee ronden gevoerde pleit tussen informatievrijheid en
informatiedwang beide figuren punten hebben gescoord en gemcasseerd,
ligt het in de rede te onderzoeken of een combinatie van de wederzijdse
positieve onderdelen kan worden gevormd. Dit impliceert dat boven het
vergelijkingsniveau van informatievrijheid en informatiedwang moet
worden uitgestegen, opdat de grondpatronen van het Nederlandse en van
het Engelse burgerlijk procesrecht in onderling verband kunnen worden
bezien .

...wei een gelijkspel...
119. Als de controverse tussen informatievrijheid en informatiedwang
wordt verlaten, blijken zowel in het Nederlandse als in het Engelse
burgerlijk procesrecht het streven naar openheid met betrekking tot de
feiten enerzijds en bewijsperikelen anderzijds, met elkaar samen te
hangen.

De vorige paragraaf is afgesloten met de vaststelling dat voor het voldoende
tot klaarheid brengen van de feiten niet strikt aan autonornie van partijen en
de lijdelijkheid van de rechter kan worden vastgehouden. Oit in Engeland nu
pas met het LORDWOOLF'S,Access to Justice doorbrekende inzicht heeft in
Nederland reeds lang betrekkelijk vaste voet aan de grond; het vonnt de
grondgedachte achter de verzoekschriftprocedure en de comparitie na antwoord.
Aldus is het aan beide rechtsstelsels gemene beeld ontstaan dat met een
betrekkelijke vroegtijdige en tamelijk intensieve mondelinge behandeling van
de zaak ten overstaan van de rechter, een stimulerend effect op het 'eigenlijke
mededelen van de feiten' kan worden bewerkstelligd, waardoormeer openheid
wordt verkregen. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat de rechtsvraag
op basis van een behoorlijk compleet ter tafe! liggend feitencomplex
eenduidiger kan worden bepaald.

Wat voorts opvalt indien bij de zoektocht naar de gemeenschappelijke
grondtrekken over de tegenstelling tussen het Nederlandse en het Engelse
burgerlijk procesrecht wordt heengestapt, is dat er een samenhang bestaat tussen
de noodzaak tot instructie van de zaak door de rechter in verband met het
streven naar meer openheid en het aanpakken van bewijsperikelen.ln Engeland
is deze verbondenheid expliciet terug te vinden in de nauwe verwevenheid
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tussen de omvang van discovery en de pleadings en de knelpunten die zich
daarbij voordoen (zie de vorige paragraaf). In de Nederlandse context is bier
(opnieuw) de comparitie na antwoord van belang. Ter adstructie van de
comparitie na antwoord is in de literatuur namelijk steeds de mate van
duidelijkheid omtrent de feiten in relatie gebracht met de omvang en de
mogelijkheden van het bewijs daarvan. Zo verwachtte DRABBE (Systematische
toepassing van artt. 19 en 19a W.v.B.Rv., NJB 1965, p. 35), staande aan de
wieg van de comparitie na antwoord in 1965, dat ter comparitie de voorwaarden
worden geschapen 'voor een nauwkeurige formulering van het probandum'.
In navolging daarvan gaf NTVARD (Ambtshalve bevolen comparities van
partijen na de conclusie van antwoord, NJB 1968, p. 92-93) aan dat 'beperking
en nauwkeuriger omschrijving van de bewijsthema's' kan worden bereikt als
aile relevante stukken en kwesties in een comparitie kunnen worden overgelegd
en besproken. Voorts zijn de eerder aangehaalde door NUMANN (De comparitie
na antwoord, in: Iustitia et Amicitia, Arnhem 1985) genoemde motieven voor
het gelasten van een comparitie na antwoord illustratief (p. 168):

"het in een vroeg stadium van de procedure verkrijgen van inzicht in de
vraag om welke bewijsthema's het in het betreffende geding zal gaan en
het, zo mogelijk, bereiken van overeenstemming althans daarover;"

als ook:
"het bereiken van een zo scherp mogelijk probandum in een later tussen-
vonnis."

Zie voorts BOSCH-BOESJES, diss. 1991, p. 212-215 (zie ook p. 207-211),
alsmede SNTJDERS,YNZONTDES,MEIJERS, Nederlands burgerlijk procesrecht,
nrs, 316-323.

Tevens wordt bij het thans ingenomen perspectief zichtbaar dat de mate
van het succes van de rechter in zijn toebedeelde rol in verbinding moet
worden gebracht met de eisen die aan de processuele houding van partijen
worden gesteld.

Tot voor kort is, bij gebrek aan overtuigende tekenen die op het tegendeel
duiden, algemeen aangenomen dat de kosten-baten analyse van de comparitie
na antwoord ruimschoots positiefuitvalt. BOSCH-BoESJES (diss. 1991, p. 215)
he eft het punt van efficiency vluchtig en zonder de balans op te maken
opgeworpen. SNTJDERS,YNZONfDES, MEIJER (Nederlands burgerlijk proces-
recht, nr. 320), zich baserend op cijfers van V ANDUlIN, W ARNAARENLEIJTEN
(Trema 1990, p. 401-406), zijn uitgesproken positief. Ook de minister was
indertijd bij de behandeling van art. 141a Rv. stellig overtuigd van een gunstig
effect op de werkbelasting van de rechter. Hij sprak daarbij de verwachting
uit dat van de mogelijkheid van een comparitie na antwoord een 'signaal-
werking' naar partijen (lees: advocaten) zou uitgaan, die hen zou aanzetten
tot het al in de eerste gedingstukken uitvoerig( er) verschaffen van informatie;
zie Bijl. hand. Tweede Kamer, 1985-1986, 19574, nr. 3, p. 2-3.

Eerder is evenwel al geconstateerd dat de zojuist genoemde signaalwerking
onvoldoende kracht heeft gehad; zie nr. 114. Juist de betrekkelijk geringe
hoeveelheid informatie die beschikbaar is voordat de comparitie na antwoord
wordt gelast, heeft de opbrengst ervan onder druk gezet. Zo blijkt de nog immer
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ingeburgerde procestactiek om het kruit in eerste aanleg zo lang mogelijk droog
te houden de per 30 december 1991 in de kantongerechtsprocedure geintrodu-
ceerde comparitie na antwoord te frustreren; zie KLlJN, COZIJN,PAULIDES,
De civiele procedure bij de kantonrechter, Evaluatie van een vemieuwing;
zie ook VANANDEL,VANDENEMSTER,DE RUIJTER,De rol van de rechter
in de procesbewaking, Advocatenblad 1993, p. 484-485.

De conclusie is derhalve dat de rol van de rechter moet worden afgestemd
op de houding van partijen. We zien dit tot uitdrukking komen in het (Engelse)
model van informatiedwang. Daarin zijn partijen in belangrijke mate
verantwoordelijk voor de voorbereiding van de zaak. Zij zijn daarbij
onderworpen aan concreet en scherp geformuleerde mededelingsplichten. Het
probleem dat de zaak onvoldoende rijp is voor instructie door de rechter doet
zich hier dan ook in veel mindere mate voor (ofschoon aan die instructie zelf
te meer behoefte bestaat, zie nr. 71 en 114).

Het beeld dat nu ontstaat is dat de nadelen en bezwaren van het concept
inforrnatievrijheid kunnen worden verholpen met behulp van de voordelen
van inforrnatiedwang. Omgekeerd kunnen de aan het laatst genoemde
concept verbonden nadelen worden opgeheven als gebruik wordt gemaakt
van de naar aanleiding van inforrnatievrijheid ontwikkelde kennis.

De hiaten in de fact-finding en waarheidsvinding in Nederland kunnen worden
oplost door het beginsel van informatiedwang als vertrekpunt te nemen. Dit
betekent dat de taak die partijen hebben bij het aandragen van informatie
expliciet en gedetailleerd in het procesrecht dient te worden vastgelegd. De
in wezen vrijblijvende mededelingsplichten dienen te worden omgesmeed
tot een systematisch en onderling samenhangend geheel, waaraan een
handhavingsmechanisme is verbonden dat met nadruk ook aan partijen
beschikbaar staat. Aldus kan op krachtdadige wijze vorm worden gegeven
aan de positie van partijen, zowel in relatie tot die van de rechter als in hun
onderlinge verhouding. .

In deze benadering gaat de autonomie van partijen niet langer gepaard met
vrijblijvendheid, maar zijn daar concrete en afdwingbare verantwoordelijkheden
aan verbonden. Hiennee ontstaat duidelijkheid omtrent hetgeen van partijen
kan en mag worden verwacht en kunnen zij hun greep op de procedure
behouden.

De hierbij onrnisbare, blijkens de ervaringen in Engeland, ferme stok achter
de deur in de vorm van een moment in de procedure waarop partijen aan hun
verantwoordelijkheden kunnen wordenherinnerd, kan worden verkregen door
een serieus toezichthoudende en controlerende rechter. Het ligt voor de hand
dat hierbij kan worden geprofiteerd van de kennis en ervaring die op dit punt
in het kader van de comparitie na antwoord tegen de achtergrond van
informatievrijheid is ontwikkeld. De informatiedwang en een bijpassend, in
eerste instantie door partijen te bedienen handhavings- en sanctie-apparaat
vormen binnen deze opzet de waarborg tegen de onevenwichtigheid waar het
Nederlandse procesrecht aan lijdt, althans aan dreigt te lijden.
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...waarin beide spelers elkaar blijken te vinden
120. Zowel in Engeland als in Nederland zijn recent inzichten doorge-
broken die bovenstaande gedachtengang bevestigen. Zo wordt door LORD
WOOLF een grotere verantwoordelijkheid van de rechter inde procedure
bepleit, uitgedrukt met de term 'case management'.

Zoals al is opgemerkt wijt LORD WOOLF de problemen waar het Engels
burgerlijk procesrecht mee worstelt, voornamelijk aan een 'unrestrained
adversarial culture'. Partijen plegen de hun beschikbare processuele instrumen-
ten op uitermate technische en tactische wijze te hanteren. Dit geldt met name
voor discovery, maar ook het meer onschuldige exchange of witness statements
blijkt te lijden aan 'over-juridisering'. Het gevolg is dat de procedure extra
gecompliceerd wordt, vertragingen veelvuldig voorkomen en dat de procedure
extreem duur is geworden; zie LORD WOOLF, Access to Justice, interim report,
p. 7 e.v. en 27-28.

De even onvermijdelijke als noodzakelijk oplossing die door Loan WOOLF
wordt voorgesteld is (a.w., p. 18)

"(...) a fundamental shift in the responsibility for the management of civil
litigation from litigants and their advisers to the courts."

Zonder radicaal te breken met de uitgangspunten van het adversarial system
en met behoud van de positieve kenmerken daarvan, denkt LORD WOOLF deze
verschuiving tot stand te kunnen brengen met de introductie van rechterlijk
'case management' in combintie met de case management conference en de
pre-trial review; zie hierover nr. 71. Deze voorstellen ogen - zeker naar Engels
maatstaven - radicaal en is ook niet zonder kritiek gebleven. Het sluit evenwel
goed aan bij een zekere kentering van het denken over de adversary system.
Dit blijkt vooral uit de wijze waarop LORD WOOLF zijn plannen verdedigt.
Hij leunt daarbij zwaar op de voordelen die hij in case management ziet, te
weten, kort gezegd, een meer afgemeten, doeltreffende en snellere
voorbereiding van de zaak. De gedachten gaan daarbij uit naar zowel het
verloop van de procedure, als naar de feiten- en waarheidsvinding; zie LORD
WOOLF, Access to justice, final report, p. 14-19; zie voorts nr. 62 voor
verwij zingen.

Duidelijk is dat het bovenstaande grote gelijkenissen vertoont met onze
inlichtingen- en schikkingscomparitie en, in het bijzonder, met het comparitie-
na-antwoordmodel.

In Nederland stelt de Gemengde Commissie voor de verantwoordelijkheid
van partijen ter zake van de mede te delen informatie aan te scherpen.

De Gemengde Comrnissie (die zich in haar rapport heeft beperkt tot dagvaar-
dingsprocedures die bij de rechtbank worden ingeleid; p. 5.) pleit er naar de
kern genomen voor dat het inleidende schriftelijke debat voortvarender ter
hand wordt genomen; de diep ingesleten, doch uiteindelijk lang ruet altijd
lonende 'houd je kruit droog tactiek', wordt bestreden. In haar tweede
aanbeveling maakt de Gemengde Commissie er zich dan ook sterk voor dat
de dagvaarding in alle zaken het werkelijke geschil zichtbaar maakt (p. 13-14).
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Aldus wordt een intensieve(re) instructie door de rechter mogelijk gemaakt
(zie p. 9) en, in daartoe geeigende zaken op verzoek van eiser, een vlottere
afhandeling (het zgn. versneld regime; zie p. 11-12).

In de plannen van de Gemengde Commissie dient de dagvaarding naast
de vordering en de gronden waarop zij berust, tevens, onder meer, het volgende
te bevatten (p. 21):
a. een omschrijving van het bewijsmateriaal dat zal worden overgelegd,
alsmede de namen van de voor te brengen getuigen;
b. een samenvattende weergave van het stand punt dat de wederpartij tot dan
toe heeft betrokken of de mededeling dat nog niets van de wederpartij is
vemomen;
c. een korte reactie op de stellingen van de wederpartij (voor zover bekend.

Deze voorstellen komen erop neer dat de mededelingsplichten van - met
name de eisende - partij worden aangescherpt en worden ontdaan van de
vrijblijvendheid waarrnee zij thans nog gepaard blijken te gaan; vgl. hieromtrent
BARENDRECHT, Stroomlijning van het procesrecht, TCR 1995, p. 75-76, die
er voor pleit de 'aardigheidscultuur' te doorbreken. In zoverre is in de
voorstellen van de Gemengde Commissie een ontwikkeling in de richting van
informatiedwang waameembaar.

conclusie
121. Bij het denken over processuele mededelingsplichten zijn drie
aspecten centraal gesteld: (1) evenwichtigheid in de verhouding tussen
de rechter en partijen, dat door het Nederlandse recht slechts achteraf
blijkt te worden gewaarborgd; (2) geiijk(waardig)heid in de verhouding
tussen partijen, dat in het Nederiandse recht onvoldoende tot uitdrukking
komt; (3) het functioneren van met name de feitenmededelingsplichten,
dat ook in Engeland problemen opievert. Nadat de even fundamentele
als inzichtelijke verschiIIen tussen het Nederlandse en het Engelse
burgeriijk procesrecht zijn doorgrond, is gebieken dat aan beide proces-
rechtstelsels waardevolle aanknopingspunten kunnen worden ontleend.
In hun onderling verband beschouwd leid ik daaruit af dat de zojuist
genoemde drieledige problematiek kan worden opgelost met behulp van
een op het concept van informatiedwang en partij-autonomie gebaseerd
stelsel van mededelingsplichten, ondersteund door een daarop toege-
sneden toezicht van en controle door de rechter, zonder dat zijn ro1geheel
wordt terug gedrongen tot die van de 'umpire' in een cricketwedstrijd.
De meest wezenlijke e1ementen van dit model zijn: (a) het nauwkeurig
vastleggen van de taak en ro1 van partijen in algemene mededelings-
plichten, die zich in het bijzonder ook uitstrekken tot bewijsmateriaal
waarvan het bestaan in de procedure (nog) niet is gebleken, (b) een door
de rechter toe te passen, maar door partijen (autonoom) in te roepen hand-
havings- en sanctie-apparaat ter zake van alle processuele mededelings-
plichten en (c) een algemene regeling van de uitzonderingen op de
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mededelingsplichten, waardoor de contouren van die mededelingsplichten
scherper kunnen worden vastgesteld.

4 De theoretische verankering

inleiding
122. Na de uiteenzetting van de betekenis van de mededelingsplichten
voor de verhouding tussen de rechter en partijen en tussen partijen
onderling en de functie die zij daarbij (kunnen) vervullen, komt thans
aan de orde hoe de mededelingsplichten in dit perspectief theoretisch
kunnen worden verankerd. Met name de verplichting am niet concreet
en gespecificeerd aangewezen infonnatie, in zekere zin op eigen initiatief,
mede te delen lijkt - op het eerste gezicht - een vreemde eend in de bijt.

In het derde hoofdstuk is gebleken dat de ratio van discovery wordt gevonnd
door de gedachte dat het streven naar het werkelijk recht doen in het conflict
van de gedingvoerende partijen meebrengt dat partijen op basis van onderlinge
gelijkwaardigheid en met inachtneming van de zorgvu1digheid die (ook) in
een procedure betaarnt, hun zaak v~~r de rechter moe ten kunnen bepleiten.
Dit betekent dat van partijen meer verlangd mag en ook moet worden dan dat
zij hun processuele houding enkel afstemmen op hun eigen belangen. Zij zullen
zich ook door de in geding zijnde belangen van de wederpartij moeten laten
leiden; nr. 74.

Tegen deze achtergrond is het des te opmerkelijker dat een theoretische
grondslag van de mededelingsplichten van procespartijen in Nederland vrijwel
ontbreekt. De gedachtenvorming rond de de wettelijke regeling van de
exhibitieplicht, die daartoe een uitgelezen mogelijkheid biedt. is teleurstellend
van omvang; zie naast min of meer summiere behandeling in de handboeken
met name HOYNG,Vier procesrechtelijke wensen, in: In het nu wat worden
zal, p. 107-108; PLOUM,Exhibitieplicht: 'nachtmerrie of noodzaak'?, in:
STERK,CARELS(red.), Leidse procesrechtelijke geschriften, Arnhem 1990,
p. 54-62; BARENDRECHT,VANDENREEK, Exhibitieplicht en bewijsbeslag,
WPNR 6155 (1994), p. 739-745; Dos SANTOSGIL, Bezwarende "interim"-
maatregelen met betrekking tot inbreukmakende goederen en documenten
in auteursrechtzaken, in: GROSHEIDE, BOELE-WOELKJ (red.), Europees
privaatrecht 1996, p. 237-246; STERK,Burgerlijke rechtsvordering, art. 843a,
aant. 1-5. De stelplicht in het licht van de bewijslastverdeling heeft zich wei
op een warme belangstelling mogen verheugen, evenwel zonder dat daarbij
de verhouding waarin partijen in een procedure jegens elkaar staan uitdrukkelijk
tot uitgangspunt is genom en.

De vraag is nu hoe de in de eerste twee hoofdstukken besproken medede-
lingsplichten theoretisch in ons stelsel van procesrecht kunnen worden
verankerd. In het licht van de in het vorige hoofdstuk opgedane inzichten is
daarbij van belang dat gezocht wordt naar een theoretisch fundament dat
zodanig van omvang is, dat daarop tevens tot infonnatiedwang strekkende
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mededelingsplichten zouden kunnen worden gestoeld. Gebleken is immers
dat partijen door (of: ondanks) de huidige mededelingsplichten in principe
en behoudens een aantal min of meer op zichzelf staande uitzonderingen, de
vrijheid wordt gegund om hun informatie alleen te eigen nutte en ten nadele
van de wederpartij te gebruiken; zie Dr. 30 en 56. Daaraan kan niet afdoen
dat het sinds HR 12JUDi 1953, NJ 1954, 61 (BloedproeJ) en gegeven de portee
van de huidige mededelingsplichten boven iedere twijfel verheven is dat het
burgerlijk procesrecht geen steun biedt voor de algemene stelling dat 'van een
partij Diet kan worden verlangd, dat zij aan haar wederpartij in de procedure
de door deze verlangde gegevens tegenbewijs tegen zichzelf verschaft'.

De theoretische grondslag van het stelsel van processuele medede-
lingsplichten kan vooralsnog met de meeste vrucht gezocht worden in
de regels die de verhouding tussen partijen onderling beheersen. Daarvoor
komen in aanmerking de eisen van een goede procesorde en die van
redelijkheid en billijkheid. Over de betekenis van deze open normen voor
het civiele geding zijn de meningen echter verdeeld.

Het meest voor de hand liggend is het om bij de theoretische benadering van
de mededelingsplichten de verhouding tussen partijen voorop te stellen. Eerder
is immers vastgesteld dat daar de basis van de uit discovery voortvloeiende
mededelingsplichten is gelegen; zie Dr. 74. De bijbehorende trefwoorden zijn
de goede procesorde en, algemener geformuleerd, de redelijkheid en billijkheid.
Gelet op het hierboven nag eens kort weergegeven Engelse perspectief ter
zake en de daarbij aansluitende - aanvullende - werking van de redelijkheid
en billijkheid in het rnateriele privaatrecht, met name in het kader van
informatie- en mededelingsplichten (zie over dit laatste RIJKEN, Mon. Nieuw
BW A-5, p. 21 e.v., i.h.b. p. 23-24), mag worden verwacht dat deze begrippen
(oak) in het procesrecht van betekenis zouden kunnen zijn voor de verhouding
tussen procespartijen in het Iicht van mededelingsplichten. De moeilijkheid
hierbij is echter dat er in de literatuur geen eenstemrnigheid heerst over de
inhoud van het eerste begrip (vgl. TEN BERG-KOOLEN, De goede procesorde
in het burgerlijk-procesrecht, NJB 1986, p. 113-119), terwijl de meningen over
de plaats van de redelijkheid en billijkheid in het procesrecht nogal uiteenlopen.

de controverse rand de goede procesorde en de redelijkheid en billijkheid
in het procesrecht
123. Ais bezwaar tegen de redelijkheid en billijkheid als algemene toets
waaraan het gedrag van partijen in een procedure wordt onderworpen,
is aangevoerd dat zij niet goed aansluit bij het wezenskenmerk van de
civiele procedure, te weten het conflict dat partijen verdeeld houdt.

In zijn inaugurele rede heeft HAARDT (Fair play in het burgerlijk geding, Zwolle
1958) onderzocht in hoeverre voor procespartijen jegens elkaar een verplichting
van 'sportief gedrag' of een regel van 'fair play' geldt. Zijn bevinding was
dat met de regelingen van het rekest-civiel (art. 382 sub 10 Rv.), de wijziging
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van eis (art. 134 Rv.), de bewijslastverdeling, het leerstuk van misbruik van
procesrecht en de proceskostenveroordeling enkele, maar niet alle 'onsportieve
handelingen' kunnen worden bestraft. Vanwege de telkens nauwe verbonden-
heid met de omstandigheden van het geval kon een algemene gedragsnorm
niet worden vastgesteld. Uiteindelijk was zijn conclusie dat voor de goede
trouw in het procesrecht geen plaats is (p. 17):

"Misschien is nog het meeste te zeggen voor de regel, dat partijen jegens
elkander verplicht zijn mede te werken tot alles wat een goede procesorde
eist, hetgeen door SCHOLTENweI eens genoemd is 'zowat de parallel van
de eis van de goede trouw in het overeenkomstenrecht'. lnderdaad de
parallel in dien zin, dat bij erniet mede samenvalt. De eis der goede trouw,
toch soms reeds op wat drieste wijze gesteld buiten het gebied van het
overeenkomstenrecht, kan voor procesvoerenden niet dienen."

Zie voor de aangehaalde woorden van SCHOLTENdiens annotatie onder HR
9 maart 1931, NJ 1939,1012 (Fesevur/Numany; vgl. tevenszijnannotatie onder
HR 20 maart 1931, NJ 1931, 890.

Deze opvatting (die HAARDTlater heeft gerelativeerd, zij het alleen met
betrekking tot de verhouding tussen de rechter en partijen: Het burgerlijk
geding, 'Fair Play' revisited, in: Goed en trouw, p. 11-18) wordt gedeeld door
GERBRANDY(preadvies, Advocatenblad 1959, p. 367-386). Hij stelt het
volgende (p. 374-375):

"Het procesrecht betreft de verhouding niet tussen contracterende maar
tussen strijdende partijen. (. ..) De wet kent aan partijen zorgvuldig
uitgekozen bevoegdheden toe en wie aan die bevoegdheden zou willen
afdoen, vergeet dat eiser zowel als verweerder in strijdpositie staat en het
recht hebben om hun verleende wapen volledig te benutten, genoopt als
zij zijn om dat te doen op straffe van emstige schade in vermogensrechtelijk
of farnilierechtelijk opzicht."

Wel erkent GERBRANDYde eisen van een goede procesorde die volgens hem
een rol vervullen welke vergelijkbaar is met die van de goede trouw in het
contractenrecht (p. 376). Voorts ziet bij een taak weggelegd voor het begrip
'misbruik van procesrecht' (p. 376-384). Hiervan is sprake bij 'gebrek aan
serieus belang en gebruik van rechtsmiddelen voor een ander doel waarvoor
deze niet geschreven zijn'. Deze criteria worden met enige terughoudendheid
ingevuld; het rekken van een procedure ter bescherming van vermogensbestand-
delen tegen uitwinning wordt door GERBRANDYals 'redelijk' aanvaard. Pas
als er geen kans van slagen is en de wederpartij uitsluitend wordt dwarsgezeten
of tot concessies wordt gedwongen, is sprake van misbruik van procesrecht.
Van een medewerkingsverplichting voor partijen teneinde een rechtvaardige
uitspraak te bereiken wil GERBRANDYdan ook niet weten; een partij hoeft
slechts haar eigen belang te dienen, en niet dat van de wederpartij. Uit HR
l2 juni 1953, NJ 1954,61 (BloedproefJ, waarin de Hoge Raad bescherming
tegen civielrechtelijk zelf-incriminatie uitdrukkelijk van de hand wees (zie
nr. 22), blijkt evenwel een minder terughoudende opstelling. Mede onder
invloed van de nadien volop 'ontdekte' beginselen van art. 6 EVRM is op de
weg van de Hoge Raad voortgebouwd.

HAARDTen GERBRANDYhebben een medestander gevonden in ASSER(Mon.
Nieuw BW A-24) die, gelet op de eigenaardigheid van de procedure en de
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tegenstelling tussen partijen die daarin gestalte krijgt, evenmin plaats ziet voor
de goede trouw (p. 49):

"Om het wat extreem te zeggen, in tijd van oorlog wordt gedrag aan andere
maatstaven getoetst dan in tijd van vrede."

Dit wil niet zeggen dat de verhouding tussen proeespartijen geheel normloos
zou zijn. De bakens die ASSERaanhoudt, worden bepaald door de begrippen
goede proeesorde (vgl. HAARDThierboven) en fair trial van art. 6 EVRM
(waarmee hij niet doelt op 'fair play' waar HAARDTover sehreet). Binnen deze
'buitengrenzen' zal de reehter de neiging hebben al te grote onevenwiehtighe-
den tussen partijen met betrekking tot hun kansen in de proeesvoering
(waaronder niet is te verstaan gelijke kansen ten aanzien van de uitkomst van
het geding) te compenseren. Als voorbeelden van onevenwiehtigheden noemt
ASSER(a.w., p. 50) het buiten geding wegmaken van bewijs dat gelet op de
belangen van de wederpartij bewaard had moeten worden (bijvoorbeeld als
het om uniek materiaal ging) en het niet beantwoorden aan mededelings-
plichten; zie ook ASSER in zijn conc\usie voor HR 18 september 1992, NJ
1993, 48, nr. 2.17 (Van Eijk AssurantielVan Beresteyn) en, met minder
bezwaren tegen de redelijkheid en billijkheid in het proeesrecht, zijn eonc\usie
voor HR 29 maart 1996, RvdW 1996,81 C, nr. 2.22 e.v.; vgl. in gelijke zin
VEEGENS in zijn noot onder HR 26 juni 1959, NJ 1961, 553 (Bureau
WijsmullerIWijsmul/er) en VRiESENDORP,diss. 1970, nr. 115.

Voorstanders van de redelijkheid en billijkheid in het burgerlijk
procesrecht hebben niet zozeer het geschil zelf, maar juist het beslechten
daarvan tot uitgangspunt genomen. Partijen hebben daar een taak bij en
dat brengt mee dat zij zich inde procedure, ook jegens eikaar, op correcte
wijze, ofwel te goeder trouw, dienen te gedragen.

De bij HAARDTen ASSERterug te vinden opvatting dat de eiviele procedure
een gereglementeerde strijd is waarin het niet om het spel, maar om de knikkers
gaat, is door HAMMERSTEIN(Te goeder trouw procederen, TPR, 1989, p. 1595-
1610) als aehterhaald verworpen. Hij betoogt dat de samenleving er een
algemeen belang bij heeft dat in een procedure door de rechter uiteindelijk
een zo goed en eerlijk mogelijke beslissing wordt gegeven. Zijns inziens
implieeert dit dat partijen de taak hebben de zaak op een eerlijke enjuiste wijze
aan de reehter te presenteren. Voor HAMMERSTEINis dit de parallel van de
goede trouw in het overeenkomstenreeht (p. 1598):

"De procespartij behoort zieh niet aileen te houden aan een goede
proeesorde, maar dient - ik zou zeggen te goeder trouw - bij te dragen aan
het tot stand komen van een goede beslechting van het geschil, ook indien
zulks niet in overeenstemming is met de belangen die zij te verdedigen heeft.
De redelijkheid en billijkheid hebben in die zin al hun entree gemaakt in
het procesreeht. "

Ter adstructie worden mededelingspliehten genoemd die hiervoor in de eerste
twee hoofdstukken ook al aan de orde zijn geweest, waaronder - in de daar
behandelde volgorde - de motiveringspliehten van artt. 140 en 141 Rv.,
gei'llustreerd aan de hand van BatavaiSalomonsky (HR 18 december 1925,
NJ 1926,228) en het al genoemde Bloedproefarrest (HR 12 juni 1953, NJ
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1954, 61), de 'bevelsbevoegdheid' in het kader van inlichtingencomparitie,
de stelplicht in het licht van de bewijslastverdeling en de exhibitieplicht.

Naast liAMMERSTEINkunnen a\s voorstanders van de goede trouw in het
procesrecht genoemd worden POLAK(Misbruik van procesrecht, NJB 1941,
p. 765-775 en p. 789-803, TJTITES(Een mededelingsplicht voor een procespartij
als tegemoetkoming aan een onredelijk bewijsrisico voor diens wederpartij,
in: NJB 1988, p. 1128-1130), SCHOORDllK(Hoe vat(te) de Burgerlijk Kamer
van de Hoge Raad zijn rechtsvormende taak op?, in: De Hoge Raad der
Nederlanden, Zwolle, 1988, p. 3-63 en: De bewijslastverdeling onder het
nieuwe bewijsrecht, WPNR 5937 (1989), p. 680-698), PRINCEN(Fair trial,
taken en verplichtingen voor rechter en partijen resulterend in een billijke
bewijslastverdeling, Arnhem 1990), STORME(De goede trouw in het geding?
de invloed van de goede trouw in het privaat proces- en bewijsrecht, TvP 1990,
p. 353-527) en BRENNINKMElJER,rede, p. 27 e.v.

POLAKwijst op de z.i. merkwaardige tegenstellingen tussen het materiele
en het forrnele recht op het gebied van misbruik van recht: enerzijds is een
verfijnde rechtsontwikkeling tot stand gebracht 'nopens het betamelijk handelen
in het dagelijksch leven en verkeer', anderzijds zwijgt het procesrecht op het
punt van die betamelijkheid als het aankomt op het inroepen van de door het
materiele recht beschermde belangen. POLAKstelt hiervoor in de plaats dat
binnen de 'geheiligde sfeer' van het procesrecht, nl. de verwezenlijking der
gerechtigheid, strengere norrnen van betamelijkheid dienen te gelden dan de
regels die in het maatschappelijk verkeer tot gelding zijn gebracht. TmTES
komt na een bespreking van stelplicht in het licht van de bewijslastverdeling
tot de conclusie dat daarmee wordt bewerkstelligd dat partijen op een redelijke
wijze met elkaar procederen. Voor SCHOORDllKJigt de zaak heel duideJijk.
Hij stelt aan de hand van een voorbeeld ontleend aan HR 17 december 1982,
NJ 1984, 59 (Van der Kroft/Lont) vast dat de goede trouw de verhouding tussen
procesvoerenden beheerst (a.w., p. 43-44). Een toepassing van dit standpunt
treffen we aan in zijn uitvoerige verhandeling over de bewijslastverdeling in
het themanurnrner van het WPNR dat gewijd was aan het nieuwe bewijsrecht
van 1988. Daarin toont hij zich een vurig voorstander van een verdeling van
de bewijslast op basis van de redelijkheid en billijkheid. Net zo uitgesproken
als SCHOORDIJKis STORME. Laatstgenoemde betoogt in een bijzonder
uitvoerige verhandeling dat partijen in een (processuele) rechtsverhouding
staan, waarin zij zich (a.w., p. 371)

"mede door de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij moeten laten
leiden, en meer bepaald door hun gerechtvaardigde processuele belangen"
(cursief weggelaten).

De hiertegen door HAARDTen ASSERverwoorde tegenwerping dat dit zich
niet verdraagt met de in de procedure heersende tweestrijd, pareert STORME
(a.w., p. 371-372) met de constatering dat partijen niet alleen tijdens een
geding, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld bij het tot stand komen van een
overeenkomst, tegenstrijdige belangen hebben. Bovendien hebben partijen
veelal ook een gemeenschappelijk belang bij een zo spoedig mogelijke
afwikkeling van de zaak, ongeacht of dit nu de totstandkoming van een
overeenkomst, dan wel het verkrijgen van een rechterlijke uitspraak betreft.



de theoretische verankering 217

De Hoge Raad gebruikt afgezien van een enkele uitzondering niet de
redelijkheid en billijkheid, maar de goede procesorde als ongeschreven
norm waaraan in de concrete omstandigheden van het geval - onder
meer - het processuele gedrag van partijen wordt getoetst.

De Hoge Raad heeft veelvuldig en bij wisselende feiten en omstandigheden
toepassing gegeven aan de goede procesorde. De aldus ontstane procesregels
hebben betrekking op de inrichting van de procedure, op de positie en taken
van de recbter en op de processuele houding van partijen. Het laatste is hier
vooral interessant.

Het tot partijen gerichte deel van de goede procesorde heeft voomamelijk
de strekking een eerlijke en evenwichtige procesvoering te waarborgen; vgl.
TENBERG-KOOLEN, a.w., p. 115, die spreekt van het verdedigingsbeginsel.
Het gaat hier met name om tardief handelen waardoor de tegenpartij op het
verkeerde been wordt gezet of anderszins onaanvaardbaar nadeel ondervindt.
Zo is het laat voeren van verweer (HR 18 september 1992, NJ 1993,48, Van
Eijk Assurantie/Van Beresteyn), het laat stellen van nieuwe feiten (HR 16
november 1990, NJ 1992, 84; HR 27 september 1991, NJ 1991, 801,
GroenendijklStapel; HR 29 september 1995, NJ 1996, 104, Muller/Akkerman),
het laat in de procedure overleggen van omvangrijk producties (HR 24 april
1991, NJ 1992, 190, Molenschot/VWB), het uitzonderlijk lang wachten met
het beginnen van een procedure - in verband met een bewijsaanbod - (HR
25 juni 1993, NJ 1993, 630, ABP/Sun Alliances; zie echter ook HR 17 oktober
1986, NJ 1987, 317, Schotanus/Bedrijfsvereniging) en een plotselinge en late,
de procedure ontregelende koerswijziging, strekkende tot voorkoming van
berechting van het materiele geschil (HR 24 mei 1991, NJ 1991,675, NOS/De
Staat) - vgl. ecbter ook HR 16 december 1994, NJ 1995,303 (Postbankl
Huijbregts) en de - contraire - conclusie van A-G VRANKEN - met een beroep
op de goede procesorde afgestraft. Zie overigens ook HR 15 november 1993,
NJ 1994, 154 (De WitlVan den Berg) waarin de Hoge Raad overwoog dat niet
zonder meer kan worden gezegd dat beginselen van een goede procesorde de
werknemer ertoe verplicbten in de procedure, waarin hij doorbetaIing van loon
vorderde, melding te maken van het feit dathij met ingang van dezelfde dag
dat hij zicb beschikbaar hield om op eerste oproep zijn werkzaamheden bij
de werkgever te hervatten, bij een ander in dienst was getreden.

In een beperkt aantaI van gevallen heeft de Hoge Raad de goede trouw in
het burgerlijk procesrecht toegepast. Ook in deze gevallen gaat het om bescher-
ruing van de processuele rechtspositie van een op het verkeerde been gezette
partij; zie HR 12 oktober 1973, NJ 1974,232 en HR 21 maart 1975, NJ 1976,
464, De Ridder/Meijers (een beroep op overschrijding van een termijn,
waarover ook A-G ASSER in zijn conclusie voor HR 10 juni 1994, NJ 1995,
284, Pennings/Stichting); HR 17 oktober 1986, NJ 1987,317, Schotanus/Be-
drijfsvereniging, met noot van VRANKEN (beroep op bewijsmateriaal dat reeds
geruime tijd beschikbaar is).

Het beeld dat ontstaat is dat de Hoge Raad uit het ongeschreven procesrecht
(goede procesorde en redelijkheid en billijkheid) nadere regels heeft afgeleid
met betrekking tot de processuele houding die partijen jegens elkaar in acht
hebben te nemen. Deze 'gedragsnormen' vormen vooral een beperking op
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de regels van het geschreven procesrecht, doordat een beroep daarop wordt
afgesneden aIs de geest van de wet (realisering van het materiele recht) door
de letter ervan in gevaar dreigt te worden gebracht. De functie van het
ongeschreven procesrecht sluit in dit opzicht aan bij (en vaIt deels samen met)
de door TENKATE (Procesregels naar de kern genomen) gesignaleerde tendens
tot het opheffen van onnodige hindernissen in het - formalistische - procesrecht,
ook weI 'deformaIisering' genoemd; zie ook ASSER-VRANKEN,nr, 30-35. Die
hindernissen bestaan bier uit een bepaalde processuele houding van de ene
partij, waardoor de positie van de andere partij in de procedure op onaanvaard-
bare wijze onder druk komt te staan.

Dit is derhalve iets anders dan het genereren van nieuwe, (nog) niet in het
geschreven procesrecht terug te vinden procedurevoorschriften waarin het
(actief) eigener beweging handelen ten behoeve van de wederpartij is
voorschreven. HEEMSKERKstelt om deze reden in zijn annotatie onder HR
21 maart 1975, NJ 1976,464 (De Ridder/Meijers), dat de verhouding tussen
procespartijen wordt beheerst door de billijkheid en niet door de 'hogere norm
van de goede trouw, die alleen in vertrouwensrelaties geldt' en 'een handelings-
norm voor een partij is'. Hij doet daarbij een beroep op MAS (diss. 1972, p.
330-338). Deze stelt dat procespartijen weliswaar jegens elkaar in een
verhouding staan, maar dat eerder sprake is van onderling 'wantrouwen' dan
van een vertrouwensrelatie. am deze reden wil hij niet verder gaan dan dat
die verhouding wordt beheerst door een behoorlijkheids- of zorgvuldigheids-
norm, de billijkheid, die beperkingen kan opleggen aan de uitoefening van
processuele bevoegdheden; kortom, de beperkende werking van de billijkheid.
Binnen deze gedachtengang vindt MAS geen ruimte voor de extra fatsoens-
norm die de goede trouw stelt. Overigens staat MAS in Nederland aIleen in
zijn opvatting dat de werking van de redelijkheid en billijkheid afhangt van
de aanwezigheid van een vertrouwensrelatie.ln art. 6:2 BW wordt de werking
van de redelijkheid en billijkheid tot het gehele verbintenissenrecht uitgestrekt;
vgl. ook RiJKEN, Mon. Nieuw BW A-5, p. 19-20, die erop wijst dat juist in
een sfeer van 'wantrouwen' behoefte bestaat om de redelijkheid en billijkheid
in zo'n verhouding toe te passen; verder wijst RIJKENop de conclusie van A-G
HARTKAMPvoor HR 27 november 1987, NJ 1989,48 (de Staat/Piers), nr.
5, waar ook in de verhouding tussen de laedens en de gelaedeerde - door MAS
evenmin geduid als een vertrouwensrelatie - plaats wordt ingeruimd voor de
redelijkheid en billijkheid.

De (voorlopige) conclusie luidt dat, ofschoon de Hoge Raad vaker naar
de goede procesorde dan naar de redelijkheid en billijkheid grijpt, voor
de rechtspraak hetzelfde geldt als voor de in de literatuur ingenomen
standpunten: vee I meer dan een terminologisch onderscheid kan niet
worden aangetroffen (zo ook: SNlJDERS,Formeel en materieel recht, De
eerste "Stein" geworpen, 1994, p. 2). Beide 'kampen' aanvaarden dat
van partijen in een civiele procedure meer mag worden verwacht dan
aIleen het bewaken van hun eigen belang. De een stoelt dit op de goede
procesorde, de ander op de redelijkheid en billijkheid.
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Deze uit het ongeschreven procesrecht voortvloeiende regels fungeren
op een wijze die vergelijkbaar is met de beperkende werking van de
redelijkheid en billijkheid in het materiele recht. Tot inforrnatiedwang
strekkende mededelingsplichten kunnen hier evenwel niet op worden
gegrond. Daar is wat weI wordt genoemd de aanvullende werking van
de redelijkheid en billijkheid voor nodig. De vraag is nu of de redelijkheid
en billijkheid (of de goede procesorde) in het procesrecht ook daarin
voorzien.

de redelijkheid en billijkheid vanuit het materiele recht doorgetrokken
naar het burgerlijk procesrecht
124. Voor het verkrijgen van een dieper inzicht in deze vraag is het van
be\ang de processuele verhouding tussen partijen te bezien in het perspec-
tief van de door het materiele recht beheerste verhouding waarin partijen
jegens elkaar staan.

Volgens LANDIEGGENS(Bewijsreeht, p. 4 e.v.) moet de verhouding waarin
partijen (zijn komen te) verkeren niet als statiseh en door de reehter als
'bestaand' vast te stellen, maar als dynamiseh worden besehouwd. Daarmee
wordt bedoeld dat die verhouding afhankelijk van de zieh voordoende feiten
en omstandigheden, de presentatie daarvan door partijen, hun gedragingen
daaromtrent en het toepasselijke objeetieve reeht ten overstaan van en door
de reehter geldend wordt gemaakt. Zie voor een reeentere verhandeling over
dit onderwerp VANERP(diss. 1990), die de dynamiek van de verhouding tussen
partijen tot uitdrukking laat komen in de term 'reehtsbetrekking'. Dit begrip
vormt voor hem het antwoord op het niet meer bij de huidige tijd passende
'klassieke' eontraetsmodel. Ook buiten het privaatreeht heeft het begrip
reehtsbetrekking ingang gevonden; zie voor een overzieht FRANKEN,JOOSEN,
Wederkerige reehtsbetrekkingen, voor het strafreeht SCHALKEN,rede, en
CLEIREN,rede, p. 22; zie voor het bestuurs(proees)recht VANMALE,rede, met
verdere verwijzingen. Opmerking verdient dat in het bestuursrecht het begrip
rechtsbetrekking is geintroduceerd om de gedachte dat het bestuur binnen de
kaders van een zogenaamde doelmatigheidssfeer een volledige vrijheid van
handelen zou hebben, plaats te laten maken voor de visie dat de gedragingen
van het bestuur en de burger worden beheerst door rechtsnormen waarop zij
over en weer aanspraak kunnen maken; VAN MALE, rede, p. 10 e.v.

Het in de tijd doorlopende karakter van de rechtsverhouding impliceert
dat de processuele verhouding tussen partijen in wezen niet een andere is dan
hun materiele verhouding van voor het geding. De eerste is een fase die de
tweede als het ware doorloopt. EGGENSheeft dit als voigt verwoord (a.w., p.
7):

"het is eigenlijk de 'materieele' reehtsbetrekking van partijen zelve die
procedeert (zich ontwikkelt) in het proces onder leiding en invloed van
den reehter, en die daarin en daardoor - onverschillig hoe zij vroeger te
gelden had - wordt tot reehtsbetrekking gelijk zij voortaan positief-rechtelijk
te gelden heeft voor partijen en voor ieder die de reehtsbetrekking van
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partijen heeft (behoort) te laten gelden gelijk deze tusschen partijen te gelden
heeft - zolang niet door later voorvaIlende reehtsfeiten de rechtsbetrekking
anders komt te gelden (indien partijen haar zelve vrijwillig aIs gewijzigd
laten gelden, ofbij geschil, haar op grond van nieuwe feiten wederom door
tussehenkomst van den reehter gewijzigd doen gelden)." (Cursief van
EGGENS, WvoR.)

Zie ook EGGENS, Preadvies NN, 1951, p. 20; vgl. in dezelfde zin ELDERS,
rede, p. 3-4 en diens Onreehtmatig verkregen bewijs en het burgerlijk geding,
NJB 1990, p. 1479 e.v.,PruNCEN, aw., p. 23, STORME, a.w., p. 366; TONKENs-
GERKEMA, De mededelingsplieht van de gedaagde, in: Qui bene distinguit
bene docet, p. 136-137; BAKELS, diss. 1993, p. 114-115; zie inmiddels ook
ASSER in zijn conclusie voor HR 29 maart 1996, NJ 1996,421 (nr. 2.22 e.v.
Anders: BRENNINKMEIJER(rede, p. 27 e.v.) die juist onderseheid maakt tussen
de materiele en proeessuele rechtsbetrekking, zie hieromtrent nr. 112.

Aldus beschouwd, kan met liAMMERSTEIN en STORME worden gesteld dat
het door HAARDT en ASSER gevolgde uitgangspunt dat het civiele geding een
op seherpe tegenstellingen gebaseerde strijd of zelfs oorlog tussen partijen
is, die wezenlijk verschilt van de wijze waarop (buiten geding) tussen partijen
verbintenissen tot stand komen, niet houdbaar is. Met het (h)erkennen van
de dynamiek in de verhouding tussen partijen is immers gegeven dat de
houding, verklaringen en gedragingen van partijen in reehte (ten minste) even
bepaIend zijn voor hun rechtsbetrekking aIs die welke buiten reehte zijn gedaan.
In de woorden van EGGENS (a.w., p. 8):

"HerhaaIdelijk maakt de rechter ter bepaIing van de reehtsbetrekking van
partijen gevolgtrekkingen uit hare processuele houding, evenzeer als hij
dit doet uit het begrip dat hij gekregen heeft (op grond van het aangevoerde
bewijsmateriaal) van hare gedragingen voor het proees."

De betekenis van de proeessuele houding van partijen is thans explieiet terug
te vinden in de wet: de rechter kan 'de gevolgtrekking maken, die hij geraden
zaI achten' uit door een partij ter comparitie oftijdens een getuigenverhoor
afgelegde verklaringen, uit het niet versehijnen, uit het weigeren om te
antwoorden, uit het weigeren het proees-verbaal te ondertekenen en uit het
niet voldoen aan het bevel stellingen toe te liehten of het overleggen van
bescheiden; zie art. 19a, vierde lid, art. 205, vierde lid en art. 213 R v; zie ook
art. 1.3.4. Ontwerp.

Een sprekend voorbeeld van de betekenis van de proeessuele houding van
partijen is voorts de rechtsverwerking in een zuiver processuele context,
waarover de Hoge Raad in zijn arrest van 8 juli 1981 (NJ 1981, 548 met
annotatie van HEEMSKERK)uitspraak deed. In hoger beroep oordeelde de recht-
bank met betrekking tot een nieuw doeh gedekt verweer, dat de appellant door
zijn 'houding in eerste aanleg' aIs opposant zijn recht om zieh, na lange tijd
aIsnog op dwaIing te beroepen, had verwerkt. Ik wijs voorts op HR 10 maart
1995, NJ 1996,299 (Holtrop/Stevens). Het hofhad in appel tot uitgangspunt
genomen dat Holtrop niet op enigerlij wijze tijdig en ondubbelzinnig kenbaar
had gemaakt dat niet de vennootsehap Holtrop, maar Holtrop in persoon de
debiteur van Stevens was. Op grond hiervan overwoog het hof - gelet op de
overige omstandigheden van het geval - Holtrop als gevolg van haar eigen
gedragingen naar maatstaven van redelijkbeid en billijkbeid niet meer het recht
toekwam zieh erop te beroepen dat zij niet als de schuldenaar van Stevens
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kon worden aangemerkt. In cassatie overweegt de Hoge Raad dat dit oordeel
niet blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. SNIJDERSConcludeertin zijn
noot onder het arrest dat de Hoge Raad de casus aldus in de sleutel van de
rechtsverwerking heeft geplaatst. Hij merkt op dat de Hoge Raad daarbij een
omstandigheid laat meewegen die zich eerst nadat de procedure is aangevangen
heeft voorgedaan. Hij leidt hieruit af dat de Hoge Raad geen 'cesuur' aanbrengt
tussen wat hij noemt de procesfase en de voorfase:

"Hiermee onderkent de Hoge Raad dat de werking van het gemene recht
tussen personen niet eindigt zodra zij in een civieJ proces verwikkeld raken,
uiteraard niet ex tunc, maar evenrnin ex nunc. Het gemene burgerlijk recht
beheerst ook tijdens de procedure de rechtsverhouding tussen partijen, zulks
behoudens procesrechtelijke gronden voor differentiatie, maar die doen
zich hier niet voor";

vgl. hieromtrent ook SNIJDERS,rede, p. 16-20; zie voor rechtsverwerking ook
HR 18 september 1992, NJ 1993,48 (Van Eijk AssurantieiVan Beresteyn);
zie voorts voor een restrictieve uitleg van het begrip gedekt verweer HR 19
januari 1996, RvdW 1996,38 (Royal/Campina). Zie kritisch t.a.v. rechtsverwer-
king in deze context VALK, diss. 1993, p. 161-163. Hij wil hier niet van rechts-
verwerking spreken, omdat zich niet een van de drie typische categorien die
hij in het materiele recht onderscheidt (t.w. opgewekt vertrouwen, benadeling
en tijdsverloop) voordoet. Tegen deze zienswijze is evenwel in te brengen
dat bijv. de regel van het gedekt (d.w.z. willens en wetens prijsgegeven)
verweer mede strekt tot het veiligstellen van de processuele positie van eiser;
deze moet erop kunnen rekenen dat een bepaald onderdeel van het geschil,
doordat afstand is gedaan van het recht een bepaald verweer te voeren, buiten
het debat is geplaatst; vgl. SNIJDERS,WENDELS,Civiel appel, nr. 6.7.1 en
HUGENHOLTzJHEEMSKERK,Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk proces-
recht, nr. 182. Hierachter gaan aspecten van zowel opgewekt vertrouwen als
benadeling schuil.

In het licht van de (materiele) rechtsbetrekking wordt nu duidelijk wat
hiervan de achtergrond is. Wederom in de woorden van EGGENS(a.w., p. 8):

"Hij [de rechter, WVDR] past daarmede - en te recht - de objectieve
vertrouwensleer toe op de gedragingen der partijen in het proces, en tevens
de leer dat men zich -ook in het proces -jegens elkander heeft te gedragen
ge/ijk dit in het maatschappelijk verkeer betaamt" (cursief toegevoegd,
WVDR).

Anders uitgedrukt: de eisen van redelijkheid en billijkheid die in materieelrech-
telijk opzicht de verhouding tussen partijen beheersen, zijn - hoe hun benaming
ook luidt - evenzeer van toepassing op de processuele verhouding tussen
partijen. Beide verhoudingen betreffen immers dezelfde, zichzelf ontwikkeJen-
de, rechtsbetrekking. Hierbij wordt aangetekend dat zoals in het materiele recht
de redelijkheid en billijkheid geen vaste en algemene, maar een varierende
inhoud hebben, afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden van
het geval en van het toepasselijke rechtsgebied, er ook in het procesrecht
mogelijkheden zijn tot differentiatie. Derhalve hoeft niet te worden gevreesd
voor een storende interferentie met de leerstukken die, in de woorden van
ASSER, 'processualisten al sinds mensenheugenis aan hun borst koesteren'
(conclusie voor HR 10 september 1993, NJ 1994,272, De KraaiVan der
Bruggen, nr. 3.34).
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Heel duidelijk zien we de samenhang tussen de materieelrechtelijke en
processuele rechtsbetrekking bij de administratieplicht in het ondememings-
recht. Ingevolge art. 2:10 lid 1 en art 3:15a lid 1 BW zijn rechtspersonen en
een ieder die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen verplicht tot het
zodanig voeren van een administratie dat daaruit te allen tijde hun rechten en
plichten kunnen worden gekend. Als die rechten en verplichten (lees: materiele
rechtsbetrekking) in geding komen, wordt aan die administratieplicht een
processuele mededelingsplicht gekoppeld. In art. 8 WvK is namelijk bepaald
dat de rechter aan (een van de) partijen de openlegging kan bevelen van hun
adrninistratie die zij krachtens te wet gehouden zijn bij de houden; zie voorts
art. 11 WvK, art. 2:24 BW en art. 2.8.14 Ontwerp; zie hieromtrent PRINSEN,
diss. 1995, p. 23 en p. 182-183 en PRrNCEN,Fair trial, p. 155-173.

Ook in de sfeer van de bewijslastverdeling - in verbinding met het leerstuk
van rechtsverwerking - komt gedachte naar voren dat de materiele en
processuele partijverhouding niet van elkaar zijn gescheiden, maar een, in
elkaar overlopend geheel vormen. Een treffend voorbeeld is het arrest van
de Hoge Raad van 5 april 1968 (NJ 1968, 251) inzake de pekingeenden.
Oldenhave had zich verbonden periodiek pekingeenden te leveren tegen een
tevoren vastgestelde prijs, waarbij Calot gerechtigd was op grond van de zijns
inziens gebrekkige kwaliteit van de eenden een korting op de prijs toe te passen.
Calot maakte van deze mogelijkheid gebruik en deed daarvan mededeling aan
Oldenhave. Deze maakte daartegen bezwaar, echter op een zodanig laat tijdstip
dat de kwaliteit van de litigieuze eenden niet meer kon worden vastgesteld,
omdat ze door Calot reeds waren verwerkt. Deze gang van zaken bracht voor
het hof en de Hoge Raad mee dat Oldenhave - ook met inachtneming van het
bepaalde in art. 1374 en 1375 BW (oud) - niet te goeder trouw aanspraak kon
maken op de door Calot gekorte bedragen. De achtergrond hiervan laat zich
raden: wie de bewijspositie van de ander zoals in casu onredelijk verzwaart,
loopt het risicio zijn recht te verwerken. Steun voor deze opvatting kan worden
gezocht bij SCHOORDIJK,De bewijslastverdeling onder het nieuwe bewijsrecht,
WPNR 5937 (1989), p. 692; zie ook diens Algemeen gedeelte van het
verbintenissenrecht, p. 22-23; Van belang is ook HR 29 september 1995, NJ
1996, 89 (Van den Bos/Provincial Insurancei, waarin bemoeilijking van de
bewijspositie in het kader van rechtsverwerking een rol speelde als bijzondere
omstandigheid (onredelijke benadeling schuldenaar) naast enkel tijdsverloop.
HAARDT(preadvies NN, p. 72) kent aan de materiele rechtsbetrekking een
processueel belang toekent bij de verdeling van de bewijslast; vgl. voorts
VRANKEN in zijn annotatie onder HR 17 oktober 1986, NJ 1987, 317
(SchotanusIBedrijfsvereniging) nr. 5. Opmerkelijk is dat VRANKEN(Medede-
lings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht, p. 144-
146) de rechtsverwerking in de sleutel van mededelingplichten plaatst. Voorts
wijs iknog op VALK(diss. 1993, p. 68-69) die TJIlTES (Mon. Nieuw BW A-6b,
p. 45-46) bestrijdt waar laatstgenoemde stelt dat in gevallen als die van de
pekingeenden kan worden volstaan met een omkering van de bewijslast of
het verzwaren van de stelplicht. Volgens VALKwordt hier over het hoofd
gezien dat bij omk.ering van de bewijslast het recht op tegenbewijs wordt
gefrusteerd en dus evenzeer nadeel toebrengt aan de positie van Calot. Hier
is nog aan toe te voegen dat verzwaring van de stelplicht evenmin bevredigend
uitpakt, omdat zulks het bewijsrisico niet doet verspringen.
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Men kan het ook anders fonnuleren: de processuele rechtspositie van
partijen (de verdeling van de bewijslast en het bijbehorende bewijsrisico) is
via de goede trouw (thans redelijkheid en billijkheid) van betekenis voor de
rnateriele rechtspositie van partijen. Omgekeerd kan de verdeling van de
bewijslast krachtens art. 177 Rv. worden bepaald door een 'bijzondere regel'
die voortvloeit uit de eisen van redelijkheid en billijkheid welke de materiele
verhouding tussen partijen beheersen; zie ASSER,Mon. Nieuw BW A-24, p.
57, vgl. ook SCHOLTENin zijn noot onder het 'pekingeenden-arrest'.

Een ander voorbeeld, ook weer betrekking hebbend op rechtsverwerking,
is de casus waarover de Hoge Raad zich uitsprak in zijn arrest van 3 februari
1989 (NJ 1990,476). Goilo verzocht haar ziektekostenverzekeraar, Ohra, de
kosten van een operatie te vergoeden. Ohra weigerde, aanvankelijk met het
verweer dat in haar algemene uitkeringsbepalingen kosten verbonden aan
plastische chirurgie van vergoeding waren uitgesloten. Later, na de operatie
en in de procedure die volgde, stelde Ohra zich op het standpunt dat zich geen
in de polis bedoelde medische noodzaak had voorgedaan. Deze koerswijziging
werd haar noodlottig. Het Gemeenschapelijk Hofvan Justitie voor de Antillen
en Aruba en de Hoge Raad waren eensgezind van oordeel dat (in de woorden
van de Hoge Raad):

"( ...) uit de eisen van redelijkheid en billijkheid kan voortvloeien, dat
wanneer de verzekeraar zijn afwijzing op een bepaalde grond heeft doen
steunen, hij daarop niet kan terug komen door haar nadien, wanneer die
grond onjuist is gebleken, op een andere grond te baseren."

Hier zien we dat de v66r de procedure ingenomen houding (geen vergoeding
voor plastische chirurgie) met behulp van de redelijkheid en billijkheid in
verbinding wordt gebracht met de in de procedure gekozen positie (geen
vergoeding bij gebreken van een medische noodzaak) bij de uiteindelijke
vaststelling van de (materieelrechtelijke) rechtsbetrekking tussen partijen. Zie
over dit arrest CLAUSING,Verzekeren en vertrouwen, afscheidscollege, p, 6-8;
VALK,Rechtsverwerking: opmerkingen naar aanleiding van HR 3 februari
1989, RvdW 1989,44 (OHRA/Goilo), WPNR 5944 (1990) p. en, kritisch,
SCHOORDIIK,Rechtsverwerking, p. 26-28.

Ten slotte blijkt het in termen van redelijkheid en billijkheid naar elkaar
toegroeien van het materiele en formele recht uit de door VRANKEN(annotatie
onder HR 2 februari 1990, NJ 1990, 795) in het burgerlijk procesrecht
geconstateerde toenemende tendens dat de rechter zich niet moet laten leiden
door zijn eigen begrip van wat een partij heeft gesteld of opgemerkt, maar
door wat de wederpartij daarvan rede/ijkecwijs heeft mogen begrijpen, zie in
deze zin ook ASSER-VRANKEN,nr. 67. Wat is dit anders dan door redelijkheid
en billijkheid ingegeven uitleg van rechtshandelingen, toegepast binnen de
kaders van het burgerlijk procesrecht?

De via de notie van de dynamische rechtsbetrekking aan elkaar gekoppel-
de materiele en fonnele verhoudingen tussen partijen maakt het mogelijk
om, net als in het verbintenissenrecht, ook in het procesrecht op basis
van de eisen van redelijkheid en biIlijkheid, datgene wat in het maat-
schappelijk verkeer betaamt, de goede procesorde, of hoe men het ook
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maar noemen wil, aanvullende 'handelingsnonnen' op te leggen ter
compensatie van in de rechtspraktijk voorkomende, doch door het recht
niet te accepteren ongelijkheden.

Met de thans opgedane inzichten valt niet in te zien dat wat onder vigeur van
het verbintenissenrecht, met name en in het bijzonder op grond van de rede-
lijkheid en billijkheid, gemeengoed is met betrekking tot de (ongelijke)
rechtspositie van partijen, in een processuele context buiten beschouwing moet
blijven. De harde kern hiervan, de spil waar alles om draait, wordt gevormd
door hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen in zijn roemruchte en belangwek-
kende arrest inzake BarislRiezenkamp (HR 15 november 1957, NJ 1958,67):

"dat immers partijen, door in onderhandeling te treden over het sluiten van
een overeenkomst, tot elkaar komen te staan in een bijzondere, door de
goede trouw beheerste rechtsverhouding, medebrengende, dat zij hun gedrag
mede moeten laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de
wederpartij ".

Dit impliceert, zo vervolgde de Hoge Raad, (ook) een actiefte hulp komen
van de wederpartij, kortom, een handelingsnorm. Het bovenstaande brengt
namelijk mee:

"(... ) dat voor degene die overweegt een overeenkomst aan te gaan,
tegenover de wederpartij een gehoudenheid bestaat om binnen redelijke
grenzen maatregelen te nemen om te voorkomen dat hij onder den invloed
van onjuiste veronderstellingen zijn toestemming geeft ( ...)".

Dit arrest had betrekking op dwaling, maar ondertussen is het gehele
overeenkomstenrecht ermee doordesemd. Op vele rechtsgebieden zijn op basis
van het beginsel van BarislRiezenkamp en afhankelijk van de concrete feiten
en omstandigheden van het geval voor partijen gehoudenheden aangenomen
om tegenwicht te bieden aan een feitelijke ongelijk(waardig)heid tussen
partijen, waar het recht onderlinge gelijk(waardig)heid veronderstelt; vgl. het
lijstje van afwegingsfactoren van HR 19 mei 1967, NJ 1967,261 (Sala-
din/HB, U); zie thans in het algemeen art. 6:2 BW en art. 6:248 BW, in
verbinding met de schakelbepaling van art. 6:216 BW. Het is in het licht van
deze studie meer dan opmerkelijk dat vele van deze gehoudenheden in het
verbintenissenrecht in de vorm van mededelingsplichten tot uitdrukking zijn
gekomen; zie voor een uitvoerig overzicht van ontwikkelingen hieromtrent
VRANKEN,Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenis-
senrecht.

Naar de kern genomen ligt het zwaartepunt in het procesrecht ook bij
waarborgen van gelijk(waardig)heid tussen partijen. Dit komt onder meer tot
uitdrukking in het zo belangrijke beginsel van hoor en wederhoor. Ook bij
de verdeling van de bewijslast, met name bij de daarmee samenhangende
verzwaarde steIp licht, speelt, wat ASSER(Mon. Nieuw BW A-24, p.60 e.v.)
omschrijft als het herstel van het processuele evenwicht, een prominente rol;
zie ook, in het algemeen, SMITS,diss. 1996, p. 107 e.v. en HAMMERSTEIN,
Te goeder trouw procederen, in: TvP 1989, p. 1602-1604.

Door nu, zoals VANERP (diss. 1990) doet, een scala van de vooralsnog
materieelrechtelijke gehoudenheden theoretisch te verankeren in het begrip
'rechtsbetrekking' wordt de kloof die het materiele en het formele recht in
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dit kader tot nu gescheiden meld, overspannen. De op de redelijkheid en
billijkheid, althans de goede procesorde, althans het ongeschreven recht, terug
te voeren gehoudenheden in het materiele recht, vinden op deze wijze hun
weg naar en in het procesrecht. Dit betekent dat de gerechtvaardigde helangen
van de ene partij ook in het procesrecht kunnen meehrengen dat de andere
partij een dreigende onjuiste voorstelling van zaken bij de wederpartij behoort
recht te zetten, ofwel, dat zij met een mededelingsplichten ter zake van -voor
haar -ongunstige informatie waarvan aileen zij kennis draagt, kan worden
helast. Bij het bepalen van de omvang van de aldus ontwikkelde mede-
delingsplicht bieden de redelijkheid en billijkheid alle ruirnte om, net als in
het materiele recht, te differentieren naar gelang de feiten en omstandigheden
en de specifieke aard van de rechtsverhouding en de daarbij betrokken belangen
zulks eisen.

Steun voor deze gedachtengang kan worden ontleend aan HR 4 oktober
1996, RvdW 1996, 197 C (Goosen/Goosen). Daarin wordt het enkele
verzwijgen van feiten waarvan de wederpartij niet op de hoogte is, doch die
tot een voor die wederpartij gunstige uitkomst van het geding kunnen leiden,
tot een oneerlijke proceshouding bestempeld en bedreigd met de sanctie van
het request-civiel. De Hoge Raad overweegt als voIgt:

"Van bedrog [in de zin van art. 382 onder 1°, WVDR] is reeds sprake
wanneer een partij door haar oneerlijke proceshouding belet dat in de
procedure feiten aan het licht komen die tot een voor de wederpartij gunstige
afloop van die procedure zouden hebben kunnen leiden. Dit zal zich onder
meer voordoen wanneer een partij feiten als hiervoor bedoeld verzwijgt,
terwijl zij wist of behoorde te weten dat de wederpartij niet met die feiten
bekend was ofredelijkerwijs bekend behoorde te zijn."

De Hoge Raad voegt hier nog aan toe dat art. 3:44 lid 3 BW alsmede art. 1364
(oud) BW in dit kader niet van toepassing zijn en de de uitleg van die
bepalingen niet bepalend is voor die van art. 382 onder 1°.

Uit dit arrest kan worden afgeleid dat van partijen een eerlijke proceshouding
wordt verlangd die - onder omstandigheden - meebrengt dat zij feiten waarvan
de wederpartij geen kennis heeft ook ongevraagd mededelen. In zijn conclusie
voor het arrest kiest A-G ASSER eenzelfde benadering. Hij stelt dat in het licht
van het principe van het eerlijk proces art. 382 voorziet in een sanctie op de
verplichting van partijen tot processuele eerlijkheid; zie or. 2.4-2.5. Deze
aanpak kan worden onderbouwd met de eisen van redelijkheid en billijkheid,
die met behulp van het begrip rechtsbetrekking in het procesrecht kunnen
worden gemcorporeerd.

De conclusie is dat door de verhouding tussen partijen zowel buiten als
in rechte te duiden als een dynamische rechtsbetrekking, de eisen van
redelijkheid en billijkheid een zodanig breed theoretisch draagvlak bieden
voor de mededelingsplichten in het burgerlijk procesrecht, dat een op
de leest van informatiedwang geschoeide mededelingsplicht zich zonder
al te grote aanpassingsproblemen in het Nederlandse burgerlijk proces-
recht als een in vis in het water zal kunnen voe1en.
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5 Beviodiogeo eo afsluitiog

van informatievrijheid naar informatiedwang. ..
125. Indit hoofdstuk. is onderzocht wat de betekenis is van de processuele
mededelingsplichten voor de verhouding tussen de rechter en partijen
en die tussen partijen onderling, hoe mededelingsplichten in dit kader
functioneel dienstbaar kunnen worden gemaakt en, ten slotte, hoe zij
theoretisch kunnen worden verankerd. Ter afsluiting van dit hoofdstuk
volgen thans - in samenvatting - de bevindingen.

Uit de vergelijking tussen het Nederlandse en het Engelse burgerlijk
procesrecht is gebleken dat de mogelijkheden die partijen hebben om
in de procedure vrijelijk te beschikken over de informatie die zij
voorhanden hebben, van wezenlijke betekenis is voor de verhouding
tussen de rechter en partijen. Voorts liet de vergelijking zien dat het
evenwicht in die verhouding kan worden hersteld door informatiedwang
in de plaats te stellen van informatievrijheid als uitgangspunt van het
stelsel van mededelingsplichten.

De vergelijking met bet Engelse recht heeft zichtbaar gemaakt dat bet algemene
uitgangspunt dat in het Nederlandse burgerlijk procesrecht ten grondslag ligt
aan de uit doelmatigheidsgronden steeds verder ontwikkelde mededelingsplicb-
ten kan worden gekwalificeerd als informatievrijheid. Hoe zeer die
medelingspliehten ook zijn aangeseherpt, partijen zijn niet gehouden om alle
relevante infomatie die zij voorhanden hebben ter beschikking van de
wederpartij en de reehter te stellen; zij kunnen daar derhalve in wezen vrijelijk
over besehikken.

Onder invloed van dit uitgangspunt van informatievrijbeid is de processuele
reehtspositie van partijen onderbelicbt geraakt. Ter eompensatie van de gaten
die aldus zijn gevallen in het feitelijk debat, is de positie van de reehter aan
overbeliehting blootgesteld. Het gevolg is dat het evenwieht in de verbouding
tussen de reehter en partijen onder druk is komen te staan.

Is daarentegen, zoaIs in Engeland, de 'bewegingsvrijheid' van partijen ten
aanzien van informatie door middel van mededelingspliehten (in beginsel)
aan banden gelegd (informatiedwang), dan wordt weliswaar de vrijheid van
partijen om de procedure naar eigen inzicht te voeren beperkt, maar is het
mogelijk om aan hun proeesautonornie voor een ander, ruet minder wezenlijk
deel juist een extra inhoud gegeven. Dit uit zieh in een (min of meer)
nauwkeurig afte bakenen processuele reehtspositie van partijen, waarbij vooral
opvalt dat daaruit voor partijen ook jegens elkaar reehten en pliehten
voortvloeien. Aldus wordt bereikt dat de reehter een afwaehtende houding
kan aannemen en (dus) dat voorwaarden worden gesebapen voor een (meer)
evenwiehtige verhouding tussen de reehter en partijen. De taakverdeling van
partijen en de reehter worden tot hun ware proporties teruggebraeht: partijen
houden zich met de feiten bezig en de reehter eoneentreert zieh op de
waardering daarvan en het besleehten van het gesehil, zowel in processueel
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als in materieelrechtelijk opzicht. Tegelijkertijd kan worden bereikt dat partijen
zoveel mogelijk gelijkelijk toegang hebben tot informatie.

Op grond van deze bevinding heb ik de introductie van een op informatie-
dwang gebaseerd stelsel van mededelingsplichten bepleit.

...gegrond op redelijkheid en billijkheid die ook de verhouding tussen
procespartijen beheersen
126. Als theoretisch grondslag voor tot informatiedwang strekkende
mededelingsplichten heb ik de eisen van redelijkheid en billijkheid
voorgesteld, die met behulp van de gedachte van dynamische
rechtsbetrekking ook inprocesrecht operationeel kunnen worden gemaakt.

In de literatuur wordt gedicussieerd over de toepasselijkheid van de redelijkheid
en billijkheid in het procesrecht. Tegenstanders wijzen erop dat het in het
procesrecht haast per definitie gaat om een geschil, hetgeen meebrengt dat
beter gesproken kan worden van de eisen van een goede procesorde.
Voorstanders stellen de beslechting van het geschil centraal waarbij partijen
een zekere verantwoordelijkheid dragen. Dit vormt voor hen de brug naar de
redelijkheid en billijkheid.

Nadere beschouwing leert echter dat beide 'scholen' in wezen hetzelfde
voorstaan. De concrete omstandigheden van het geval kunnen meebrengen
dat bepaalde procesrechtelijke bevoegdheden en aanspraken door het
ongeschreven recht worden afgesneden. Aldus vervult het onschreven recht
in het procesrecht (of men nu wil spreken van redelijkheid en billijkheid of
van goede procesorde) een functie die gelijkenis vertoont met de beperkende
werking van de redelijkheid en biIlijkheid in het materiele recht. Oit betekent
dat de processuele redelijkheid en billijkheid (of, zo men wil, de goede
procesorde) naar huidige opvattingen geen toereikende grondslag biedt voor
tot informatiedwang strekkende mededelingsplichten. Informatiedwang legt
partijen immers niet zo zeer beperking op, maar beoogt hun juist aan te zetten
tot handelen (mededelen).

Door nu de processuele verhouding tussen partijen op te vatten als een ver-
schijningsvorm waar hun materieelrechtelijke verhouding in is overgegaan,
kunnen de eisen van de redelijkheid en billijkheid van het materiele naar het
formele recht worden' doorgetrokken' .Aldus kan worden bereikt dat het gedrag
van procespartijen niet aileen in passief of negatief, maar ook in actief of
positief opzicht wordt genormeerd. Het rekening houden met de belangen van
de wederpartij uit zich dan naast een nalaten ook in een actiefhandelen. Het
ongeschreven recht is binnen deze gedachtengang dus niet beperkt tot een
derogerende werking, maar vervult ook een aanvullende functie. Hiermee is
een fundament gegeven dat sterk genoeg is om het uitgangspunt van informatie-
dwang te kunnen dragen.

Na deze theoretische benadering van de mededelingsplichten in het
burgerlijk procesrecht resteert de praktische uitwerking. Dit komt - in
hoofdlijnen geschetst - in het volgende en laatste hoofdstuk aan de orde.





HOOFDSTUK5

Voorstellen en aanbevelingen voor een nieuw stelsel
van processuele mededelingsplichten

inleiding
127. In dit laatste hoofdstuk tracht ik enige praktische consequenties te
trekken uit de bovenstaande theoretische beschouwingen.

Het is met de bedoeling tot een in aile details ontworpen blauwdruk van een
nieuw burgerlijk procesrecht te komen. Oit zou het bestek van dit onderzoek
ver te buiten gaan. Volstaan wordt met een in betrekkelijk grove streken
getrokken schets van de aanpassingen en vernieuwingen van het huidige stelsel
van processuele mededelingsplichten in aansluiting op de in het vorige
hoofdstuk ontwikkelde visie.

Om te beginnen belicht ik in deze paragraaf enkele algemene gezichtspunten.
Daarna ga ik in op de mededelingsplichten zelf (§ 2). Vervolgens komen de
grenzen van die mededelingsplichten en de uitzonderingen aan de orde (§ 3).

1 Enkele algemene gezichtspunten

het huidige recht als (uitvals)basis
128. De mededelingsplichten van het huidige burgerlijk procesrecht
bieden zowel qua aantal als qua omvang voldoende draagvlak voor de
door mij voorgestane benadering.

In de eerste twee hoofdstukken is gebleken dat het huidige Nederlandse
burgerlijk procesrecht reeds een omvangrijk en verstrekkend scala van
mededelingsplichten kent. Een aantal daarvan raakt heel dicht noties van
informatiedwang zoals in het vorige hoofdstuk bepleit. Het rijtje nog eens
aflopend, wijs ik op het bevel van de rechter om - bepaalde - schriftelijke
bescheiden over te leggen, de stelplicht in het licht van de bewijslastverdeling
ter zake van door de wederpartij gestelde feiten en de exhibitieplicht van art.
843a, alsmede op het in de verzoekschriftprocedure voorkomende voorschrift
om gestelde feiten met schriftelijke bescheiden te staven; zie art. 799 en art.
815, waarover nr. 44.

De hierna te bespreken aanpassingen vergen binnen dit raamwerk weliswaar
fundamentele en waarschijnlijk ook qua procescultuur en -tradities ingrijpende
wijzigingen, maar zijn in hun praktische uitwerking veel minder ingrijpend.
Het ligt dan ook in de rede om zoveel mogelijk op het vigerende stelsel voort
te bouwen.
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eenvoud siert het burgerlijk procesrecht
129. Het nieuwe stelsel van processuele mededelingsplichten dient te
worden afstemd op de overgrote meerderheid van 'eenvoudige zaken',
waarin zich geen al te grote en ingewikkelde problemen voordoen.

Wie de wetsteksten met betrekking tot de dagvaardings- en verzoekschriftpro-
cedure naast elkaar legt, zal onmiddellijk opmerken dat de dagvaardingspro-
cedure een fors aantal bepalingen kent; voor de dagvaardingsprocedure in eerste
aanleg zijn ca. 250 artikelen nodig. Daar tegenover staat dat de verzoekschrift-
procedure in de welgeteld twintig artikelen is neergelegd.

We zien hier - kennelijk - de tegenstelling tussen een gedetailleerde, in
extenso gegeven, in het bijzonder ook voor ingewikkelde en complexe zaken
bedoelde regeling, en een betrekkelijk basale regeling, gericht op de gemiddelde
en eenvoudige doorsnee-gevallen. Een illustratie hiervan vormen de bepalingen
van het verstek (zie art. 75-89a), die niet in de verzoekschriftprocedure, maar
wel in de dagvaardingsprocedure gelden. Zij fungeren daar als een veiligheids-
klep, terwijl de dagvaarding en het uitbrengen daarvan juist al met diverse
waarborgen is omgeven (zie artt. 1-17). Daar staat tegenover dat de inhoud
en indiening van een verzoekschrift (zie art. 429d) tamelijk summier is
geregeld.

Nu is het de vraag hoe dit dient te worden gewaardeerd, Hoe vaak do en
zich in de rechtspraktijk van aile dag de vele en ernstige problemen voor,
waarin de regels van de dagvaardingsprocedure voorziet? Noopt het antwoord
op die vraag ertoe dat een zwaar opgetuigde procedure de standaard is? Als
we de verzoekschriftprocedure in ogenschouw nemen, dan lijkt het om
retorische vragen te gaan. Deze procedure dankt haar populariteit juist aan
haar eenvoud, terwij I met name in zaken die de persoonlijke levenssfeer raken
vaak gewichtige belangen aan de orde zijn.

am deze reden neem ik overwegingen van subsidiariteit en proportionaliteit
tot uitgangspunt. Voor de min of meer zware mededelingsplichten wordt aileen
plaats ingeruimd als het verkrijgen van informatie - mede in het licht van de
bovenstaande theoretische bespiegelingen - tot substantiele problemen
aanIeiding geeft. Voor de overige en meeste gevaIlen wordt met lichtere
varianten volstaan. Eenvoud siert het burgerlijk procesrecht; vgl. SN11DERS,

Civiel-processueel maatwerk ter bevordering van kwaIiteit en efficientie, NJB
1987, p. 1488-1496; VANN1SPEN,rede, nr. 42; zie ook de MvT bij het Ontwerp,
p. 44, waar wordt gesteld dat in het antwerp consequent is gestreefd naar
vereenvoudiging van het procesrecht. Niettemin zijn voor de dagvaardings-
procedure ca. 170 bepalingen nodig en blijkt voor de verzoekschriftprocedure,
inclusief de van overeenkornstige toepassing verklaarde artikelen, te kunnen
worden volstaan met ca. 90 bepalingen.

naar een consistent stelsel ...
130. Met het oog op het vaststellen van de omvang van en uitzonderingen
op de processuele mededelingsplichten verdient het aanbeveling om de
mededelingsplichten in een consistent en systematisch geheel onder te
brengen.
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In het huidige Nederlands procesrecht zijn de mededelingsplichten op
verbrokkelde wijze geregeld. Het gevolg daarvan is dat de omvang van de
mededelingsplichten moeilijk is vast te stellen. Dit wreekt zich in het bijzonder
ten aanzien van de uitzonderingen op processuele mededelingsplichten die
vooralsnog op karige wijze zijn geregeld. Het functioneel verschoningsrecht
beschermt slechts de getuige (volledigheidshalve merk ik op dat in art. 843b
(vordering van inzage etc. door degene die een bewijsrniddel hebben verloren
bij een ander die daar nog wei over beschikt) ook een functioneel verschonings-
recht is neergelegd). In het kader van een comparitie en de mondelinge
behandeling, alsmede ten aanzien van schriftelijk bewijs is er in het procesrecht
geen ruirnte voor uitzonderingen ingeruimd. Niet valt in te zien dat de daar
spelende belangen zouden verschillen van de belangen die bij een getuigen-
verhoor aan de orde kunnen komen. Derhalve geldt ook hier dat een system a-
tische, consistente benadering van mededelingsplichten in het burgerlijk
procesrecht aangewezen is. Het antwerp zit op dit punt met art. 1.3.4 op de
goede weg, maar gaat niet ver genoeg. Genoemde bepaling creeert een
beoordelingsruirnte voor de wei gering van een partij om te voldoen aan het
bevel van de rechter om nadere mondelinge of schriftelijke informatie te
verschaffen. Ook hier zien we dus een beperking tot een specifieke medede-
lingsplicht.

Een algemene regeling waarin de mededelingsplichten op samenhangende
wijze worden genormeerd is omwille van de inzichtelijkheid in die
mededelingsplichten wenselijk. Dit geldt met name ook ten aanzien van de
uitzonderingen op processuele mededelingsplichten. In dat kader wordt ook
de omvang van de mededelingsplichten nader afgebakend; zie voor meer over
dit laatste nr. 137 e.v .

... dat zowel voor dagvaardings- als voor verzoekschriftprocedures geldt
131. Met betrekking tot processuele mededelingsplichten kan worden
volstaan met een algemene regeling voor alle civiele procedures, waar
nodig aangevuld met bijzondere procesregels.

Aan het slot van hoofdstuk 2 is gesteld dat de dagvaardings- en verzoekschrift-
procedure qua mededelingsplichten in principe niet noemenswaardig van elkaar
verschillen. De voluntaire aard van de verzoekschriftprocedure bleek niet als
ratio te kunnen dienen voor de tamelijk verstrekkende, uit onderzoeksbevoegd-
heden van de rechter voortkomende mededelingsplichten van partijen. In het
kader van de verhouding tussen de rechter en partijen is dan ook geen wezenlijk
onderscheid aangetroffen.

Veeleer ligt het voor de hand om aan te nemen dat voor beide procedures
openheid van zaken en een effectiefprocesverloop van groot belang zijn. In
de verzoekschriftprocedure hebben deze belangen van oudsher veel aandacht
gekregen. Niet valt in te zien waarom van de dagvaardingsprocedure op dit
punt minder mag worden verwacht. Met name de mededelingsplichten in het
kader van de (inlichtingen)comparitie (na antwoord) en de mondelinge
behandeling illustreren dit; zie nr. 56.

Gegeven het al met al relatiefkleine onderscheid dat bijgevolg tussen de
dagvaardings- en verzoekschriftprocedure in de - praktische - context van
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processuele mededelingsplichten is aangetroffen en uit oogpunt van de in
aanmerking te nemen eenvoud (zie hierboven), wordt bij de uitwerking van
de inzichten die in het vorige hoofdstuk zijn opgedaan voor een algemene
regeling gekozen. Gemakshalve duid ik partijen in het algemeen aan als eiser
en verweerder, waarmee dus ook verzoeker en belanghebbende worden
bedoeld. Waar de aard van de zaak zuIks vergt kunnen aanvullende, bijzondere
regels worden gesteld. Hierbij kan met name worden gedacht aan procedures
waarin de in geding zijnde rechten met - geheel - ter vrije dispositie van
partijen staan.

Het Ontwerp behelst een voorzichtige aanzet in deze richting. Onder de
kop 'Algemene voorschriften voorprocedures' (afdeling 1.3) schrijft art. 1.3.3
partijen voor zowel in dagvaardings- als in verzoekschriftprocedures defeiten
volledig en naar waarheid te stellen. Voorts geeft art. 1.3.4 de rechter in beide
procedures de bevoegdheid partijen te bevel en hun stellingen toe te lichten
en bescheiden over te leggen. In dit verband wijs ik tevens op de in dezelfde
bepaling gegeven regeling van de weigering om aan zo'n bevel te voldoen.
De hierna volgende voorstellen zouden, voor zover zij zich daartoe lenen,
eveneens in deze afdeling kunnen worden ondergebracht.

Voorwaarde voor zo'n algemene basisregeling is dat aile procedures de facto
op tegenspraak worden gevoerd. Er zijn evenwel procedures die met in het
schema van tegenspraak passen, omdat eenvoudigweg geen wederpartij kan
worden aangewezen. In dit soort gevallen zou - noodgedwongen - kunnen
worden vastgehouden aan het bestaande systeem. Er kan evenwel ook aan
worden gedacht om een representatieve algemene (overheids)instelling als
procespartij te belasten met de behartiging van die algemene belangen. Hier
is met name een taak weggelegd op het terrein van het verschaf'fen van nadere
gegevens en inlichtingen. De rechter hoeft dan niet met oftegen de verzoeker
mee te procederen. Te denken valt aan (een daartoe speciaal in het leven te
roe pen afdeling van) het Openbaar Ministerie en aan de Raad voor de
Kinderbescherming, die thans deze taken aI vervullen.

Zie in het algemeen voor het samenvoegen van de dagvaardings- en verzoek-
schriftprocedure: BOSCH-BoESJES, Lijdelijkheid in geding, concluderend op
p. 239-246; VRANKEN, BRENNINKMEIJER, Harmonisatie van burgerlijk
procesrecht en bestuursprocesrecht, WPNR 6074 (1992), p. 1003-1017;
BRENNINKMEIJER, rede, p. 19-27 (besproken door ASSER, De rechter als
bestuurder, TCR 1993, p. 10-12); kritisch: MEIJKNECHT, Uniform procesrecht.,
een illusie, in: Grensoverschrijdend privaatrecht, Deventer 1993, p. 161-174.

2 Voorstellen en aanbevelingen (1): de mededelingsplichten

de inleiding van de procedure
132. Een stelsel van aangescherpte mededelingsplichten zou een reden
kunnen zijn om de inleiding van de procedure met extra waarborgen te
omkleden om misbruik van procesrecht tegen te gaan en om de positie
van partijen niet nodeloos te verzwaren.
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Een steIsel van strengere mededelingsplichten brengt weliswaar meer op, maar
zal niet zelden meer van partijen vergen dan nu nog het geval is. Dit roept de
vraag op of waarborgen moeten worden ingebouwd die het lichtzinnig of
nodeloos aansturen op een procedure, beogen te voorkomen. Het enkele dreigen
met een procedure die belastende mededelingsplichten meebrengt zou een
inhoudelijk zwakke zaak in feite een stuk sterker kunnen maken. Anderzijds
wijst BARENDRECHT (Snel en goed recht doen, NJB 1994, p. 838) erop dat
een eiser voor de aanvang van een procedure niet weet of de gedaagde
verschijnt, wat door haar zal worden aangevoerd en of na het uitbrengen van
de dagvaarding een schikking - opeens - in het verschiet ligt. Dit zou een
uitvoerige weergave van de feiten in de dagvaarding voorbarig maken en het
belang van de eiser niet direct ten goede komen.

Seide problemen kunnen - naar Engels model- worden ondervangen door
niet aileen van de eiser te verlangen dat zij kenbaar maakt de gedaagde in rechte
te willen betrekken, maar door ook van de gedaagde te eisen dat zij uitdrukke-
lijk aangeeft wat haar processuele houding is. In het kader van deze nieuwe
mededelingsplicht krijgt de gedaagde de gelegenheid zich v66raf, zonder de
procedure helemaal te doorlopen, tegen de procedure zelfte verzetten, bijv.
omdat daar, gegeven het materiele recht, geen grond voor is, of op grond van
misbruik van (proces)recht; zie nr. 64 en 65 en mijn Waar is hier de nooduit-
gang?, in: Het actuele recht (1993), p. 167-170. Tegelijkertijd weet de eiser
vooraf waar zij aan toe is, zodat voorkomen wordt dat onnodig een uitvoerige
overtuigingskracht wordt aangewend. Het resultaat is dat partijen een gelijke
start maken, zodat toepassingen van het gelijkheidsbeginsel in het verdere
verloop van de procedure geen schijn-gelijkheid opleveren.

Deze 'meerzijdige' procesinleiding zou er als voigt uit kunnen zien. De
eiser brengt een dagvaarding (verzoekschrift) aan de gedaagde uit. Daarin stelt
hij de gedaagde voor de keuze: het gevorderde voldoen, of procederen.
Voldoende is dat de eiser zijn vordering 'individualiseert'. Vervolgens moet
de gedaagde binnen een bepaalde termijn, op straffe van toewijzing van het
gevorderde, zijn standpunt ten aanzien van de keuze kenbaar maken. Hij heeft
hierbij de mogelijkheid een beroep te doen op gebreken in de dagvaarding.
Antwoordt de gedaagde tijdig en worden diens eventuele bezwaren tegen de
dagvaarding verworpen, dan is de procesinleiding voltooid en kan de procedure
inhoudelijk aanvangen met een meer uitvoerige uiteenzetting van de feiten
door de eiser. In dit kader zou aan het huidige onderscheid tussen de
dagvaarding en de conclusie van eis - dat in het Ontwerp wordt opgeheven;
zie MvT p. 123 - een hemieuwde inhoud kunnen worden gegeven.

Uit oogpunt van 'eenvoud siert het burgerlijk procesrecht' is de
introductie van een koppel van mededelingsplichten waannee niet alleen
de eiser, maar ook de gedaagde de procedure inleidt, niet wenselijk. Ook
op theoretische gronden zijn daar bezwaren tegen aan te voeren.

Het nadrukkelijk betrekken van de gedaagde bij de inleiding van de procedure
door middel van een nieuwe mededelingsplicht voegt een extra processuele
handeling aan het procedure toe. Bovendien geeft het aanleiding tot allerlei
complicaties. De behandeling van processuele voorvragen kan enorme
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proporties aannemen. Het is Diet in aIle gevaIlen efficient om hiermee vooruit
te lopen op het hoofddebat. Tevens dreigt ook hier het gevaar van oneigenlijk
gebruik of misbruik. De ervaringen in het verleden met de vele excepties geven
bepaald te denken; zie nr. 10. Voorts gaat een mogelijke winst teniet als de
gedaagde haar verzuim herstelt. Daartoe dient gelegenheid te worden geboden.
Het enkele overschrijden van een termijn aan het begin van de procedure (in
eerste aanleg) mag Diet betekenen dat de toegang tot de rechter onherroepelijk
wordt ontzegd.

Naast deze meer praktische bezwaren rijst de principiele vraag of de rechter
bij gebreke van een uitdrukkelijke stellingname door gedaagde de vordering
zonder eoige inhoudelijke toetsing mag toewijzen. Eerder bleek dat naar huidig
recht de rechter ingeval tegen de gedaagde verstek is verleend, zich moet
afvragen of hem de vordering onrechtmatig of ongegrond voorkomt; zie art.
76 lid 1; zie ook art. 2.6.1 Ontwerp. Eiser kan - zelfs - bewijs van zijn
stellingen worden opgedragen; zie Dr. 5. Binnen dit stelsel past het Diet dat
een vordering aIs een louter hamerstuk wordt afgedaan; vgl. op dit punt ook
ASSER (rede, p. 17-19), die uitspraken bij verstek vanwege de afwezigheid
van een partijdebat aIs 'ondingen' beschouwt. Dit betekent dat de eiser in aIle
gevallen, ook als de gedaagde oiet verschijnt, met een afgerond verhaal moet
komen; de rechter moet voldoende materiaal krijgen gepresenteerd om de
vordering te kunnen beoordelen. Juist om te voorkomen dat de rechter hier
zelf inlichtingen moet gaan inwinnen, zal de eiser dus al in de dagvaarding
uitvoerig moeten zijn en is een tussenstap bij de inleiding van de procedure
niet nodig.

de feitenvinding
133. In beginsel moeten partijen in anderhalve schriftelijke ronde het
geschil in volle omvang hebben uiteengezet. Waar nodig kunnen in de
wet aanvullende eisen worden gesteld aan de feitenrnededelingsplichten.

Het stellen van de feiten en het bepalen van de grenzen van het geschil zijn
taken van partijen en daar moeten zij dan ook ten volle bij worden betrokken.
De mededelingsplichten op dit gebied moeten hierop worden afgestemd, opdat
de taak van de rechter kan worden teruggebracht. De ingesleten tactiek van
het kruit droog houden dient te worden afgezworen. In beginsel moet het
voldoende zijn dat partijen ieder in een schriftelijk stuk hun weergave van
het geschil volledig uiteenzetten. Dit betekent voor de eiser dat zij vooruit
moet lopen op tegenwerpingen van de wederpartij. Helderziendheid is hiervoor
Dietvereist, nu mag worden aangenomen dat veelaI reeds in de pre-processuele
fase standpunten en argumenten zijn uitgewisseld. Een procedure behoort
immers aIs een 'ultirnum remedium' te worden beschouwd waaraan pas wordt
toegekomen als een 'regeling in der minne' niet mogelijksis gebleken; vgl.
regel 3 van de Gedragsregels voor Advocaten (1992), waarover SNIIDERS,
YNZONIDES,MEIJER,Nederlands burgerlijk procesrecht, Dr. 23-24 en Dr. 287.
Waar de gedaagde tot aan de dagvaarding zonder opgaaf van redenen dwars
is blijven liggen, dient de eiser dit te stellen. Ik verruil daannee de heersende
individualiseringstheorie voor de substantieringstheorie en verkies in tennen
van Anglo-Amerikaans recht fact-pleading boven notice-pleading. In



voorstellen en aanbevelingen (I): de mededelingsplichten 235

aanbeveling 2 doet de Gemengde Commissie eenzelfde voorstel; zie hierover
p. 12 van het Rapport; vgl. ook VAN NISPEN, rede, nr. 42 en 45.

Partijen hoeven er binnen deze kaders niet voor beducht te zijn dat zij met
een verzwaarde stelplicht ook een verzwaarde bewijslast krijgen opgelegd.
Als eiser bij voorbaat ingaat op de stellingen van gedaagde zijn immers geen
feiten in het geding waaraan de rechtsgevolgen zijn verbonden waarop eiser
zich beroept (die feiten hebben immers juist betrekking op de rechtsgevolgen
waarop de gedaagde zich beroept). Ingevolge het bepaalde in art. 177 trekt
eiser dusdoende derhalve geen bewijslast naar zich toe; zo ook Rapport
Gemengde Commissie, p. 14.

Waar een goede rechtspleging dit eist kan, zoals ook thans het geval is,
in bijzondere procedures de wet aangeven dat bepaalde specifieke feiten moeten
worden gesteld. Ik denk hierbij aan zaken waarin partijen niet geheel vrij zijn
om - via het feitelijk geschil- over de in geding zijnde rechten te beschikken;
vgl. nr. 44.

De eiser mag op het schrifteiijk stuk van de gedaagde reageren, doch aileen
voorzover het om nieuwe, dit wil zeggen nog niet door eiser in de procedure
aangeroerde feiten gaat. Aldus wordt beoogd het feiteiijk debat geconcentreerd
in de conclusies te laten plaatsvinden. Derhalve moet worden voorkomen dat
de nadere conclusie van eiser ingevolge het beginsel van hoor en wederhoor
een reactie van de gedaagde oproept. Dit betekent ook dat die conclusie in
omvang beperkt hoort te zijn. Hier kan aansluiting worden gezocht bij de regels
die gelden voor de schriftelijke re- en dupliek in de cassatieprocedure; vgl.
HR 7 januari 1994, NJ 1994,319 (Alfaro/De Haan's Expeditie), HR 1 juni
1995, NJ 1995,422 (Het Parool/Van G.) en HR 22 september 1995, RvdW
1995, 182 (Kruijswijk/Blaricumy.

Beide partijen hebben in dit stelsei ieder een keer de gelegenheid zich over
de litigieuze feiten uit te laten (hoewel eiser daar twee termijnen voor nodig
kan hebben, zodat het debat tot dan toe over anderhalve ronde is gevoerd);
van schending van het beginsel van hoor en wederhoor is daarmee geen sprake.
Aileen in uitzonderlijke gevallen waarin het feitelijke geschil bijzonder
complex is, kunnen er, met toestemming van de rechter, meer stukken worden
gewisseld. Een andere reden voor meer conclusies kan zijn dat een partij pas
na de eerste conclusies op de hoogte is gekomen van nieuwe feiten. In een
verzoek tot toelating tot meer conclusies zal dit moeten worden gesteld en
verantwoord; zie voor de beperking van het schriftelijk debat ook SMITS, diss,
1996, p. 95-97, die wijst op art. 109 ten aanzien van de kantongerechtsproce-
dure.

Partijen dienen voor zover mogelijk direct de ter staving van hun
stellingen dienende bescheiden te overleggen.

Een partij die zich op een bepaald stuk beroept, zal dit ook direct dienen over
te leggen. Ook overige bescheiden die de stellingen ondersteunen, zullen als
productie bij de processtukken moeten worden gevoegd; zo ook Rapport
Gemengde Commissie, p. 12; vgl. voorts art. 799, dat nu nog aileen in het
personen- en familieprocesrecht geldt en art. 815 met betrekking tot het
scheidingsprocesrecht. Aldus wordt niet aileen het informatieve gehalte van
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de conclusies vergroot, maar wordt ook duidelijker hoe sterk partijen staan.
Dit kan het voortijdig beeindigen van een procedure met een schikking
bevorderen. Eenpartij die niet over al het schriftelijk bewijs van haar stellingen
beschikt, moet dat aangeven en, voor zover bekend, aangeven waar dat
rnateriaal wei voorhanden is. Een regeling van deze strekking zou in afdeling
1.3 van het Ontwerp (de 'algemene voorschriften-afdeling') dienen te worden
opgenomen.

In aanvulling op de conclusies moeten partijen in staat worden gesteld
elkaar om opheldering te vragen.

Op zich zelfbeschouwd verzet het huidige recht zich er niet tegen dat een partij
zich tot de rechter wendt met het verzoek de wederpartij tot meer openheid
van zaken te manen; vragen staat immers vrij. De rechter is echter in veel
gevallen niet gehouden om op zo'n verzoek in te gaan; zie nr. 114. Ook op
dit punt dient de taak van partijen in de procedure te worden aangevuld. Binnen
de in het vorige hoofdstuk ontwikkelde visie moeten zij nadrukkelijk worden
betrokken bij het ophelderen van onduidelijke of niet volledig uitgewerkte
stellingen. Aldus wordt de noodzaak voor de rechter om in te springen
verrninderd. Voorts wordt gestalte gegeven aan de verhouding waarin partijen
in een procedure jegens elkaar staan. In dit kader stel ik de introductie van
wat zou kunnen heten een 'akte-verzoek tot nadere inlichtingen' voor. Dit is
een Lijstmet op specifieke stellingen van de wederpartij gerichte vragen, waarin
in concrete bewoordingen om een nadere toelicbting wordt verzocht. Partijen
moeten aangeven waarom zij de desbetreffende stelling onduidelijk achten
en welke inforrnatie zij nog missen. De dragende gedachte van zo'n motivering
is dat de (wei) gesteJde feiten te mager zijn om het door de wederpartij
ingeroepen recbtsgevolg op te kunnen gronden. Binnen een nader te bepalen
termijn nadat de conclusies zijn gewisseld, nemen partijen ter rolle gelijktijdig
een dergelijke akte. Indien eiser een nadere conclusie heeft genomen, kan zij
het akte-verzoek tot nadere inlichtingen reeds bij die gelegenheid nemen. Nadat
de vragen aldus zijn uitgewisseld dienen ter roUe gelijktijdig antwoord-akten
te worden genomen.

Dit voorstel herbergt het gevaar in zich dat het feitelijk debat zich verpJaatst
naar de vragenronde en dat partijen slechts die inforrnatie prijsgeven waarnaar
uitdrukkelijk wordt gevraagd; vgl. de zgn. particulars game in het Engelse
recht, zie ill. 70. We zagen echter dat een belangrijk oorzaak van dit 'defect'
is gelegen in tekortschietend rechterlijk toezicht op het stellen van de feiten;
zie ill. 71. In de vorrn van een comparitie ofmondelinge behandeling kan
hieraan op aanstonds uiteen te zetten wijze tegemoet worden gekomen. Voorts
moet worden bedacht dat er wei de nodige ruirnte voor het partijdebat moet
overblijven. ASSER (rede, p. 15-20 en 26-29) heeft bierop reeds de aandacht
gevestigd. Hij wijst erop dat partijen in het debat dat zij met elkaar voeren
ook met de rechter communiceren. Het feitelijk geding vorrnt daarmee een
wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van de rechtspleging en dient niet (te)
overhaast te geschieden. Ook aspecten van bezinning spelen hierbij een rol.
Het waarderen van elkaars zwakke en sterke punten vereist een degelijke
uitwisseling van stellingen en argurnenten. Bij het streven naar verlaging van
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de kosten en verhoging van de effectiviteit van de procedure mag dit niet uit
het oog worden verloren.

Om deze reden kies ik er niet voor om de vragenronde geheel te laten
samenvallen met de conclusiewisseling. Dit zou het debat geen kans geven.
Het lijkt mij zinniger om partijen eerst de kans te geven hun stellingen kenbaar
te maken en pas daama, voor zover nodig, nadere gegevens te verlangen. Ik
realiseer me dat een extra ronde (vee I) tijd (kan) kost(en). Betrekkelijk korte
termijnen (bijv. twee tot vier weken) voor een akte-verzoek tot nadere
inlichtingen waaraan de reehter streng de hand houdt, kunnen dit probleem
ondervangen.

de behandeling ter terechtzitting: de comparitie, mondelinge behandeling
en het pleidooi
134. In het vorige hoofdstuk bleek dat de tussenkomst van de rechter
in het proces van het stellen van de feiten uiteindelijk onmisbaar is.
Daarvoor wordt in het nieuwe model in de vorm van een comparitie (of
mondelinge behandeling) plaats ingeruimd nadat de antwoordakte is
genomen. Deze akte en het akte-verzoek tot nadere inlichtingen vormen
daarbij de inzet van de behandeling door de rechter.

Bij de evaluatie van de nieuwe kantongereehtsproeedure is gesignaleerd dat
een procedure na de eonclusie van antwoord veelal nog niet rijp is voor een
eomparitie. De feitelijke posita blijken op dat moment onder vigeur van het
huidige procesreeht vaak nog niet voldoende uitgewerkt; zie nr. 114, 119 en
120. In het voorgestelde stelsel ligt dat anders. In de eerste plaats worden
strengere eisen gesteld aan de inhoud van de eonclusies en moeten deze stukken
vergezeld gaan van ter staving dienende beseheiden. In de tweede plaats wordt
een belangrijk element van de eomparitie, het verkrijgen van inliehtingen (naast
het beproeven van een sehikking) door partijen zelf in gang gezet met het akte-
verzoek tot nadere inliehtingen en de antwoord-akte.

De comparitie dient ertoe om erop toe te zien dat de voorafgaande
mededelingsplichten werkelijk worden nageleefd en fungeert in dit verband
als een ferme stok achter de deur; vgl. nr. 119 en 120. Daaraan is in twee
opziehten behoefte. Ten eerste funetioneert een stelsel waarin partijenjegens
elkaar verpliehtingen hebben sleehts als zij hun aanspraken ook tegenover
de reehter geldend kunnen maken. Het stelsel van feitenmededelingspliehten
zoals hierboven gesehetst zal immers niet 'van zelf' het informatietekort
opheffen. Partijen zullen (blijven) proberen om de hete brij been te draaien.
Dit levert proeessuele gesehillen op die een behandeling voor (en door) de
reehter vergen. Ten tweede moet worden vastgesteld dat een min of meer
uitgebreide behandeling van de zaak onmisbaar is om dit toezieht van de reehter
op de mededelingsplieht daadwerkelijk te kunnen doen plaatshebben. De
ervaringen in Engeland met de directions for triallaten zien dat afdoening van
gesehillen omtrent mededelingspliehten op de rol te wensen over zallaten;
zie nr. 117 en 119 voor verwijzingen; vgl. ook de pleidooien voor een reehter
als proeesmanager: BARENDRECHT,Stroomlijning van het procesreeht, TCR
1995, p. 74; VANDENHAAK,Reehtspleging in beweging, Trema 1995, p. 214-
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218; ik wijs er echter op dat deze sehrijvers de positie van partijen nagenoeg
geheel buiten besehouwing laten.

Ook hier dient evenwel het primaat van partijen ten aanzien van (het bepalen
van de omvang van) het feitelijk gesehil zoveel mogelijk gewaarborgd te
worden. Dit betekent in de eerste plaats dat (ook) partijen (naast de reehter)
uitdrukkelijk gelegenheid moeten krijgen om een eomparitie uit te lokken.
De reehter dient hierop gemotiveerd een beslissing te geven. Hetzelfde geldt
voor de instrumenten die in de (inliehtingen)eomparitie beschikbaar zijn. AJdus
voorziet de eomparitie voor partijen in de mogelijkbeden om de voorafgaande
mededelingspliehten kracht bij te zetten. Nadat een partij tevergeefs om
opheldering heeft gevraagd, kan zij de reehter - zowel bij het verzoek tot het
houden van een eomparitie als tijdens de eomparitie zelf - uitdrukkelijk
verzoeken een bevel te geven om een stelling toe te liehten of om sehriftelijke
beseheiden over te leggen.

In de tweede plaats leid ik uit het primaat van partij af dat de inzet van de
eomparitie wordt gevonnd door de akte-verzoeken tot nadere inliehtingen en
de daarop gevolgde antwoordakten. Met behulp van deze processtukken kunnen
de nog openstaande problemen in kaart worden gebraeht; de akten vormen
als het ware een door partijen samengestelde 'agenda' voor de bespreking van
het feitelijk gesehil. Aan de hand hiervan en van de reeds overgelegde
beseheiden kunnen tevens mogelijke bewijsproblemen worden onderzoeht.
BARENDRECHT(Snel en goed reeht doen, NJB 1994, p. 840) staat eveneens
een meer gestruetureerd verloop van eomparitie aan de hand van een agenda
voor. Bij hem is voor partijen echter geen direete rol weggelegd, doeh is
het - wederom - de reehter die de lijnen voor de behandeling uiteenzet.

De eomparitie vormt tevens een geschikte gelegenheid om onduidelijkheden
op te helderen omtrent de toepasselijkheid van ingeroepen rechtsgevolgen en
van de daarvoor benodigde feiten. Langs deze weg kan duidelijkheid worden
verkregen over de relevantie van bepaalde feiten. Hiermee krijgt de comparitie
deels het karakter van een pleidooi; vgl. in dit opzicht BARENDRECHT,Snel
en goed reeht doen, NJB 1994, p. 840. In voorkomende gevallen kan de reehter
naar aanleiding van de comparitie in een tussenbeslissing de grenzen van het
juridiseh debat aanscherpen en, daarrnee, van de mededelingspliehten.
Denkbaar is ook dat partijen de reehter uitdrukkelijk om een beslissing om trent
het recht vragen. Ik wijs in dit verband op BRENNlNKMElJER (Een behoorlijk
eenvoudig eiviel proces, Advocatenblad 1993, p. 442) die een prejudiciele
procedure voor de Hoge Raad voorstelt voor de beantwoording van principiele
reehtsvragen; dit gaat mij wat ver, maar de aehterliggende gedachte is zeker
niet zonder grond.

Ten slotte kan het zowel feitelijk als juridisch uitdiepen van het geschil
worden aangegrepen om partijen met de neus op de feiten te drukken. Het
resultaat van de behandeling zou partijen bewust(er) kunnen maken van hun
sterke en - vooral ook - zwakke punten van hun stellingen. Dit zou ertoe
kunnen leiden dat partijen (eerder) geneigd zijn eieren voor hun geld te kiezen
en tot een onderling vergelijk komen.

Het pleidooi worden aangegrepen om de laatste oneffenheden glad te
strijken.
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Het pleidooi dient ertoe de feiten, het bewijs en het reeht in onderiing verband
aan de reehter te presenteren. Voorts biedt het pleidooi de gelegenheid om
eventuele proeessuele aspeeten van de zaak die nog niet 'voldongen' zijn,
(desnoods) door tussenkomst van de reehter in staat van wijzen te brengen.
Ik merk hierbij op dat, evenals thans al het geval is, aan dit pleidooi geen grote
behoefte zal bestaan. Veelal zullen de problemen zieh reeds in de com pari tie
of het schriftelijke debat hebben opgelost. Dit geldt wellieht niet voor
problemen met betrekking tot de aanstonds te bespreken mededelingspliehten
in de sfeer van het bewijs. Het pleidooi zou kunnen worden aangegrepen om
daar spelende moeilijkheden op te lossen. Het bepaalde in art. 144 lid 2 (dat
in het Ontwerp gelet op art. 1.3.4 als overbodig is komen te vervallen) biedt
hiertoe een grondslag. Zoals de eomparitie in mijn voorstellen op een pleidooi
gaat lijken, worden aan het pleidooi dus karakteristieken van de comparitie
toegevoegd.

bewijsmededelingsplichten: volledigheid of maatwerk?
135. In zijn meest zuivere vorm doordacht geeft het concept van
informatiedwang in verbinding met de partij-autonomie en hetprocessuele
gelijkheidsbeginsel aanleiding tot een algehele onthullingsplicht van
rechtswege. Gelet op de in acht te nemen overwegingen van subsidiariteit
verdient deze aanpak echter niet de voorkeur.

In hoofdstuk 3 zagen we dat een onthullingsplieht van reehtswege aan de basis
ligt van het Engelse systeem van informatiedwang. Nadat de feiten zijn gesteld
en de omvang van het gesehil in dat opzieht voldoende nauwkeurig is
afgebakend, zijn partijen naar Engels burgerlijk proeesrecht verplicht naar
(absolute) volledigheid mede te delen over welk (sehriftelijk) bewijsmateriaal
zij (kunnen) beschikken en om vervolgens, eventueel na een diseussie
daaromtrent, dat bewijs over te leggen. Met voorstellen in deze riehting wordt
in theoretisch opzieht ongetwijfeld nauw aangesloten bij de bevindingen van
het vorige hoofdstuk. In beginsel wordt er immers naar gestreefd dat door
toedoen van partijen (en niet door de reehter) vrijwel alle relevante schriftelijke
informatie aan het lieht komt. Het resultaat is een optimale openheid van zaken
en minimale noodzaak tot betrokkenheid van de reehter, alsmede een voor
partijen gelijke toegang tot het bewijsmateriaal dat zij ieder onder zieh hebben.

Afgezien van de - op voorhand niet volstrekt onoplosbare - moeilijkheden
met betrekking tot de beheersbaarheid van een dergelijke kraehtige
mededelingsplicht (zie hieromtrent nr. 115, 119 en 120), is een belangrijk
bezwaar van deze aanpak dat het een uitermate zwaar rniddel tot de standaard
voor iedere civiele procedure verheft. Dit zou met name (veel) te ver voeren
in de geenszins te verwaarlozen categorie van gevallen waarin de 'fact-finding'
geen noemenswaardige problemen oplevert of waarin partijen geen of nauwe-
lijks verschil van mening hebben over de feiten. Te meer omdat onder
dergelijke omstandigheden in feite noch de verhouding tussen de rechter en
partijen noch die tussen partijen onderiing onder druk staat; vgl. in dit verband
de beperkte 'standard discovery' van de fast track, waarover nr. 74 en 115.
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Aantrekkelijker en passender is het om in plaats van een algehele
onthullingsplicht een bijzondere bewijsmededelingsplicht 'op maat'
beschikbaar te stellen in die gevallen waarin de aan de feitenmede-
delingsplicht gekoppelde bewijsmededelingsplicht tekortschiet. Hierbij
kan worden voortgebouwd op de exhibitieplicht. Deze naar nieuw recht
te vormen mededelingsplicht zou met een 'noodzakelijkheidvereiste'
in verbinding met het gelijkheidsbeginseJ nader kunnen worden omlijnd.

Niettegenstaande het bovengenoemde subsidiariteitsbeginsel gaat de gedachte
dat partijen volledige openheid van zaken geven niet aileen op ten aanzien
van de feiten, maar ook voor het bewijs. Noties van evenwicht in de verhouding
tussen de rechter (lijdelijkheid) en partijen (partij-autonomie) en het
gelijkheidsbeginsel brengen eveneens mee dat geen bewijs voor de rechter
en de wederpartij wordt achterhouden. Inwezen is dit in de voorgestelde feiten-
mededelingsplichten a1 verwerkt met de plicht om de stellingen zoveel mogelijk
met bescheiden te staven; zie Of. 133. Deze plicht behoeft echter nog een nadere
uitwerking voor gevallen waarin daaraan niet naar tevredenheid wordt voldaan.
Voorts is behoefte aan een specifieke bewijsmededelingsplicht omdat het
stell en van de feiten een dynamisch proces is dat in beginsel in de loop van
de hele procedure plaatsvindt. Hieruit voigt dat niet kan worden volstaan met
een bewijsmededelingsplicht die direct is gekoppeld aan feitenmededelings-
plichten waarmee de procedure een aanvang neemt.

In hun minst vergaande vorm betekenen de hierboven genoemde gedachten
dat partijen van e\kaar de productie van bepaalde bewijsstukken moeten kunnen
verlangen. De huidige regeling van de exhibitieplicht (art. 843a) zou hiervoor
de basis kunnen bieden, zij het dat enige aanpassingen noodzakelijk zijn. Zo
zou het begrip 'onderhandse akte' moeten worden vervangen door 'geschriften',
of, beter nog 'bewijsmiddel', waar ook art. 843b van spreekt (vordering van
inzage etc. door degene die een bewijsrniddel heeft verloren bij een ander die
daar nog wei over beschikt). Niet valt in te zien waarom de exhibitieplicht
slechts betrekking zou moeten hebben op ondertekende geschriften die tot
bewijs kunnen dienen en niet op aile bewijsmiddelen; zie Of. 28; vgl. ook Of.

73 voor de mime uitleg die het Engels begrip 'document' heeft gekregen.
Hiermee is tevens de plaatsing in de eerste Afdeling van Tite! 7 Boek III Rv.
('de dwangafgifte van akten en enkele verwante vorderingen') minder evident
geworden. Het licht veeleer in de rede om het elementaire karakter van deze
mededelingsplicht te benadrukken daar haar in afdeling 1.3 van het antwerp
(de 'algemene voorschriften-afdeling') onder te brengen.

Voorts verdient het aanbeveling om aan het criterium 'rechtmatig belang',
dat, zoals eerder a1 bleek, een tamelijk onduidelijke inhoud heeft (zie Of. 27),
een nadere invulling te geven. Met behulp van de in hoofdstuk 3 verkregen
kennis en de in het vorige hoofdstuk ontwikkelde gedachten, kan thans op
dit punt naar een verdere afbakening worden gezocht. Naar Engels recht dient
voldaan te zijn aan de voorwaarde dat de bewijsaandraagplicht (discovery)
noodzakelijk moet zijn in verband met een eerlijkebehandeling van de zaak
of om kosten te besparen; zie Of. 77. Een van de aspecten van een eerlijke
behandeling is het (processuele) gelijkheidsbeginsel. Onder dat beginsel kan,
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zo zagen we bij de toelating van de partij-getuige (en de waardering van haar
verklaring), worden verstaan het recht op gelijke toegang tot bewijsmiddelen;
zie EHRM 27 oktober 1993, NJ 1994, 534 (Dombo BeheerINMB), waarover
nr. 19. Gegrond op de - uit het materiele recht naar het procesrecht doorgetrok-
ken - eisen van redelijkheid en billijkheid die de verhouding tussen procespar-
tijen beheersen, kan hieruit een aanspraak worden ontleend op bewijs dat de
wederpartij onder zich heeft. Het 'rechtrnatig be lang' dat art. 843a eist, zou
aldus moeten worden omgevormd in 'noodzakelijk in verband met het
processuele gelijkheidsbeginsel'; zie ook BARENDRECHT,VAN DENREEK,
Exhibitieplichten bewijsbeslag, WPNR 6155 (1994) p. 741-742; zie vooreen
toepassing Dos SANTOSGIL,Bezwarende 'interim' -maatregelen met betrekking
tot inbreukmakende goederen en documenten in auteursrechtzaken, in:
GROSHEIDE,BOELE-WOELKI(red.), Europees privaatrecht 1996, p. 237-246.

Op gelijke wijze als in het Engels recht laat dit vereiste zich uitwerken aan
de hand van de stel- en motiveringsplicht van partijen. In verband met het
bezwarende karakter van de onderhavige mededelingsplicht dient de partij
die inzage vordert de noodzaak daartoe aannemelijk te maken; zij moet feiten
en omstandigheden stellen waaruit blijkt dat het recht op gelijke toegang tot
bewijs in bet gedrang dreigt te komen (zoals zij ook moet stellen dat het
verlangde bewijs betrekking heeft op een rechtsbetrekking waarin zij partij
is en dus van belang is (relevantievereiste); zie nr. 26). Dit betekent in de eerste
plaats dat het litigieuze bewijs nader wordt aangeduid en dat voldoende
aannemelijk wordt gemaakt dat de wederpartij daarover beschikt; vgl. in deze
zin reeds HR 20 september 1991, NJ 1992,552 (TripelsIMason) en HR 31
januari 1947, NJ 1948,115 (BausIKoedoe) waarin de Hoge Raad vaag en
algemeen geformuleerde vorderingen tot informatie afwijst. Voorts moet
blijken dat de feiten waarop dit bewijs betrekking heeft niet met behulp van
andere bewijsmiddelen kan worden bewezen. Als dat mogelijk is, dan dient
daaraan, wederom vanwege het verstrekkende karakter van deze mededelings-
plicht, de voorkeur te worden gegeven. Bij dit alJes ga ik ervan uit dat de
betwiste feiten waar het om gaat in een eerder stadium van de procedure
voldoende nauwkeurig zijn afgebakend. Daarin ligt, zoals we al zagen,
eveneens een waarborg - zij het met beperkingen (zie nr. 116 en 117) - tegen
overmatig gebruik van deze medede!ingsplicht besloten; ik doe! op het
relevantievereiste, zie nr. 76 en 116.

Indeze benadering wordt enerzijds nadrukkelijker dan thans nog het geval
is partijen de mogelijkheid geboden om zelfbij de ander bewijs te achterhalen.
Anderzijds zijn mechanismen ingebouwd die ervoor moeten zorgen dat de
mededelingsplicht beheersbaar is en beperkt blijft tot de gevallen waarin
daaraan behoefte bestaat. Aan dit laatste gaat VANNISPEN(rede, nr. 44) voorbij
in zijn - wat al te vlotte - beschrijving en verwerping van het Engelse en
Amerikaanse procesrecht, met name inzake discovery.

Aan de hemieuwde exhibitie- of bewijsaandraagplicht zou, in min of
uitzonderlijke situaties van bewijsnood, een onthullingsplicht vooraf
kunnen gaan. Ook deze mededelingsplicht wordt door het relevantie-
en noodzakelijkheidvereiste in goede banen geleid.
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Een probleem dat nu nog zou kunnen ontstaan is dat vooraf in concreto niet
bekend is wat er te hal en valt. Met de hierboven geschetste regeling van de
exhibitieplicht en de daaraan verbonden stelplichten valt dan weinig uit te
richten; vgl. nr. 106. In dergelijke omstandigheden zou een speciale
onthullingsplicht waarrnee partijen kenbaar maken over welk bewijs zij
beschikken, uitkomst kunnen bieden. De subsidiariteitsgedachte dwingt mij
hier tot bijzondere terughoudendheid. Er zaJ een redelijk vermoeden moeten
zijn 'dat er meer is'. Hierbij kan worden gedacht aan de gevallen waarin het
te leveren bewij s zich inde typische sfeer van de wederpartij bevindt. Ontbreekt
zo'n vermoeden, dan houdt het op.

Aan de hand van de criteria die daarvoor gelden (zie hierboven) en gelet
op mogelijke uitzonderingen (zie hieronder) beslist de reehter vervolgens welk
bewijs daadwerkelijk moet worden overgelegd. Al te overmoedig gebruik van
een dergelijke onthullingsplicht kan worden bezworen door (nog) streng(ere)
eisen te stellen aan de stelplicht te dier zake. Naast eisen van een eerlijke
rechtspleging dient met name de bewijsnood hard te worden gemaakt.
Anderzijds zal ook de wederpartij die bezwaren heeft haar tegenwerpingen
voldoende nauwkeurig aannemelijk moeten maken. Binnen de bovenstaande
marges weegt de rechter de betrokken belangen tegen elkaar af.

naleving, controle en sancties
136. Bij de handhaving van de feitenrnededelingsplichten kan worden
aangeknoopt bij de regels die gelden voor het stelien van nieuwe feiten
en het veranderen of vermeerderen van de eis. Daarbij dient echter ook
te worden gelet op de verantwoording die voor de vemieuwde of
gewijzigde steliingname wordt gegeven.

Het aanscherpen van de mededelingsplichten en het introduceren van een
vragenronde mag er niet aan in de weg staan dat partijen hun zaak aan de
rechter presenteren. Er dient dan ook - binnen bepaalde grenzen - gelegenheid
te (blijven) bestaan om de eis te vermeerderen of grondslag daarvan te
veranderen, alsmede om nieuwe feiten te stellen. Daarbij zaJ in de eerste plaats
moeten worden gelet op de positie van de wederpartij. Zij mag met onredelijk
worden bemoeilijkt in haar mogelijkheden om zich tegen de nieuwe of
veranderde stelling te verweren. Een ander belangrijk aspect is vertraging van
de procedure. Deze regels geven aan in hoeverre een tekortkoming in de
naleving van een mededelingsplicht kan worden hersteld. Aldus kan indirect
worden beoordeeld of aan die mededelingsplicht is voldaan; vgl. hieromtrent
nr.6.

Aan het geldende recht op dit punt zou ik een nieuw element willen
toevoegen. Partijen die in later stadium met nieuwe feiten komen, zullen
moeten aangeven waarom zij die feiten niet eerder hadden kunnen stellen.
Hetzelfde zou moeten gelden voor de bescheiden waarmee de stellingen worden
gestaafd. Met deze verantwoordingsplicht (in wezen een nieuwe mededelings-
plicht) zou tactiek van het kruit droog houden verder kunnen worden bestreden.
Het sluit ook aan bij de in de MvT bij art. 1.3.3 Ontwerp (p. 82) gesignaleerde
tendens dat er naar moet worden gestreefd om het feitelijk geschil zo snel
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mogelijk duidelijk te krijgen. Ook bij het verzoek tot het mogen nemen van
meer dan de in beginsel voorgeschreven conclusies kan de verantwoordings-
plicht worden gehanteerd.

De verantwoordingsplicht heeft in beginsel geen gevolgen voor het hoger
beroep. De functie daarvan is en blijft het herstellen van fouten en omissies
die in de eerste aanleg zijn voorgevallen. Dit betekent dat in appel een
tekortschietende mededeelzaamheid moet kunnen worden gecorrigeerd. De
regels en grenzen die daaromtrent in de eerste aanleg gelden, zijn ook hier
van toepassing. Dit behoeft in zoverre enige nuancering dat het appel de laatste
feitelijke instantie is en de behandeling van de zaak in dat opzicht ten einde
loopt. Ook behoeft de positie van gedaagde enige bijzondere aandacht. Zij
verliest in feite een instantie indien eiser de de grondslag van de vordering
fundamenteel wijzigt; zie SNlJDERS,WENDELSCiviel appel, nr. 1.1, 1.3.3 en
6.5 tim 6.7.

Voor sancties kan gedacht worden aan maatregelen die gevolgen hebben
voor de uitkomst van het geding, aan de kostenveroordeling en, in
voorkomende gevallen, ook aan de dwangsom.

Een voor de hand liggende sanctie is het passeren van een stelling wegens een
ondeugdelijke motivering. Voorts kan de rechter aan onvoldoende mededeel-
zaamheid de gevolgtrekking verbinden die hij geraden acht. Zo zou hij de
bewijslast kunnen verschuiven of een vermoeden 'ten nadele'; vgl. HR 5
december 1980, NJ 1982, 200 (Kools/de Stichting). Ook kan de reehter de
vordering uiteindelijk afwijzen ofhet gehele verweer ter zijde stellen. Aldus
wordt de desbetreffende partij direct in haar procesbelang getroffen. De keuze
die de rechter hierbij maakt hangt af van de omvang van de tekortkoming.
Een antwoord op een akte-verzoek tot nadere inlichtingen dat de wederpartij
en de rechter nog steeds in het duister laat, zou tot gevolg kunnen hebben dat
de desbetreffende stelling wegens een ondeugdelijke motivering buiten
beschouwing blijft. Dit geldt zeker als een antwoord op een vraag uitblijft.
lndien in het geheel geen antwoord-akte wordt genomen, behoort de desbetref-
fende partij de procedure te verliezen. Ten aanzien van bewijsmededelings-
plichten is een dergelijk streng aanpak eveneens op zijn plaats. De mededelings-
plichten in deze fase van de procedure zijn doorgaans van beslissende invloed
op de uitkomst van de procedure. Juist vanwege de betekenis van deze
mededelingsplichten in het licht van de verhouding waarin procespartijen
jegens elkaar staan, mag daar niet lichtzinnig mee worden omgesprongen. Ware
dit anders, dan zou de vaststelling dat partijenjegens elkaar in een door de
redelijkheid en billijkheid bepaalde verhouding staan, praktisch gezien weinig
voorstellen. Wie het in de hand heeft een ander uit zijn bewijsnood te helpen
en daartoe op grond van normen die de verhouding tussen proeespartijen
beheersen ook gehouden is, maar dit niet doet, behoort zelf met het risieo te
worden belast dat bepaalde feiten niet komen vast te staan. Verder brengt deze
verantwoordelijkheid - ook hier - mee dat partijen een redelijke verklaring
moeten kunnen geven voor het late tijdstip waarop materiaal wordt aange-
dragen.
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Ook is denkbaar dat de dwangsom wordt gebruikt om een partij te
'prikkelen' tot het nakomen van haar mededelingsplicht, Dit indirecte
dwangmiddel is Diet aileen in het vennogensrecht, maar ook in het familierecht
toepasselijk; zie BenGH 11 mei 1982, NJ 1983, 610. De gedachte dat de
materiele en processuele rechtsverhouding tussen partijen in wezen in een en
dezelfde rechtsbetrekking opgaan, kan voor mij in voldoende mate rechtvaar-
digen dat de dwangsom in het procesrecht toepasselijk wordt geacht. De
processuele mededelingsplichten vormen dusdanig 'scherpe' verplichtingen,
dat niet vaIt in te zien dat daar geen dwangsom aan zou kunnen worden
verbonden. Indit opzicht kunnen de argumenten waarmee indertijd het nauw
verwante dwangmiddel gijzeling in art. 199 niet toepasselijk is verklaard op
weigerachtige partij-getuigen, aIs achterhaald worden beschouwd; vgl. de MvT
bij art. 1.3.4 antwerp. In het kader van de getuigplicht in verbinding met het
verschoningsrecht heeft de Hoge Raad een dwangsom toelaatbaar geacht; zie
HR 18 mei 1979, NJ 1980,213 (Hulskorte/Van der Lek). HEEMSKERKheeft
de Hoge Raad in zijn noot onder dit arrest bestreden met de stelling dat een
onwillige getuige een slecht betrouwbare getuige is, zodat men zich moet
afvragen of een dwangsom in deze context tot een bevredigend resultaat zal
leiden. Dit lijkt me echter een aspect dat de rechter bij zijn waardering van
het bewijs kan meewegen. Zie voor de dwangsom in het aIgemeen Burgerlijke
rechtsvordering (STEIN),Boek II titel5 afd. 3 (art. 611a-611i), aant. 1 e.v. en
art. 611a, aant. 1 e.v., met verdere verwijzingen, alsmede Burgerlijke
rechtsvordering (HAARDT),art. 191, aant. 2.

In minder emstige gevaIlen kan in de proceskostenveroordeling een sanctie
tot uitdrukking worden gebracht. Ook als er een goede grond is om de
verlangde mededelingen te weigeren, kan hieraan worden gedacht. Daarbij
zou het kunnen gaan om gevaIlen waarin vanwege de bezwaren die voor de
desbetreffende partij aan een mededelingsplicht kleven (privacy, know-how
e.d.) op een andere, doch meer omslachtige weg bewijs is vergaard. Hoe zeer
de 'omweg' voor de ene partij ook gerechtvaardigd is, niet vaIt in te zien
waarom de andere partij, die daarmee op zich niets van doen heeft, voor de
kosten moet opdraaien. Dit geldt ook ten aanzien van de winnende partij.

De naleving van de onderhavige mededelingsplichten zou voorts nog
gewaarborgd kunnen worden met een bewijsbeslag.

Voor wie echt kwaad wil, schieten de zojuist genoemde sancties tekort en is
alleen preventief optreden toereikend. De met de mededelingsplichten
gemoeide belangen moeten dan door middel van een conservatoire maatregel,
een bewijsbeslag, worden veilig gesteld. Met een bewijsbeslag kan voorts de
vrees voor het teloor gaan van bewijs worden weggenomen; vgl. in dit verband
het voorlopig getuigenverhoor en het voorlopig deskundigenonderzoek,
plaatsopneming en bezichtiging; zie voor het bewijsbeslag HOYNG, Vier
procesrechtelijke wensen, in: In het nu wat worden zal, p. 108-111 en BAREN-
DRECHT,VANDENREEK,Exhibitieplicht en bewijsbeslag, WPNR 6155 (1994)
p. 743-745; vgl. ook Dos SANTOSGIL, Bezwarende 'interim'-maatregelen
met betrekking tot inbreukrnakende goederen en documenten in auteursrecht-
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zaken, in: GROSHEIDE,BOELE-WOELKI(red.), Europees privaatrecht 1996,
p.243-246.

Binnen de gedachte van de rechtsbetrekking die partijen verbindt, is het
bewijsbeslag in wezen een logisch verlengstuk van de rechten en plichten die
partijen over en weer jegens elkaar hebben, zoals dat ook in het verrnogensrecht
het geval is ten aanzien van het conservatoire beslag. Aldus kan voor de
grondslag van het bewijsbeslag worden aangesloten bij de op 1januari 1992
gemtroduceerde regeling van het conservatoire beslag tot afgifte van zaken
en levering van goederen. Het in art. 730 veronderstelde recht op afgifte komt
voort uit de vernieuwde, op art. 843a gestoelde exhibitie- of bewijsaan-
draagplicht. Aldus dienen de nieuwe criteria die ten aanzien van art. 843a zijn
voorgesteld ook hier tot uitgangspunten; zie nr. 135. In art. 843a is overigens
reeds ruimte gecreeerd voor een bewijsbeslag. In het tweede lid is het aan de
rechter overgelaten om, zo nodig, de wijze waarop inzage, afschrift of uittreksel
zal worden verschaft te bepalen. Dit biedt de rechter de mogelijkheid om te
bepalen dat het verlangde bewijs buiten de macht wordt gebracht van de partij
die het onder zich heeft, in afwachting van een definitief oordeel omtrent de
toepasselijkheid van de bewijsaandraagplicht. De President van de Rechtbank
te Breda heeft in kort geding een verzoek tot het leggen van een bewijsbeslag
afgewezen; zie HOYNG,Vier procesrechtelijke wensen, in: In het nu wat worden
zal, p. 109-111. De Utrechtse President heeft in 1991 echter wei verlof verleend
tot het leggen van een soort bewijsbeslag; rolnr. 92174, waarover BAREN-
DRECHT,VANDENREEK,Exhibitieplicht en bewijsbeslag, WPNR 6155 (1994)
p.743.

De ervaringen in Engeland op dit gebied met de zogenaamde Anton Piller
Order laten zien dat hier de nodige terughoudendheid in acht moet worden
genomen. De bezwaren die voor een partij aan de bewijsaandraagplicht zijn,
verbonden gelden in nog sterkere mate voor het bewijsbeslag. De aan het
bewijsbeslag te verbinden - mede aan de bewijsmededelingsplichten
ontleende - voorwaarden mogen dan ook niet te licht worden gesteld. Aldus
wordt aangesloten bij de in de rechtspraak ontwikkelde norrnen met betrekking
tot het voorlopig getuigenverhoor; zie nr. 21. Opnieuw is in dit verband voor
de stelplicht een belangrijke regulerende rol weggelegd.

De vrees voor misstanden verdient evenwel ook enige relativering. Het
conservatoir beslag is een algemeen aanvaarde en goed in het Nederlandse
rechtsstelsel ingebedde rechtsfiguur. Bij de introductie indertijd in Engeland
van de Anton Piller Order was dit niet het geval. De invoering van het
bewijsbeslag in Nederland kan dan ook bogen op de kennis en ervaring die
met het conservatoir beslag is opgegaan en zal veel minder revolutionair zijn
dan dit in Engeland was. Met name kan geprofiteerd worden van de figuur
van de deurwaarder. We zagen al dat de functionaris die met de uitvoering
van de Anton Piller Order is belast in Engeland een probleem opleverde; zie
nr.83.

Ten slotte merk ik op dat het onvermijdelijk is dat het stelsel van mede-
delingsplichten niet in aIle gevallen het gewenste resultaat zal opleveren.
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Op zich is het denkbaar dat het feilen bij de naleving van mededelingsplichten
met strenge en rigoureuze sancties vrijwel geheel wordt teruggedrongen. Dit
zou de effectiviteit van het procesrecht echter (vee! te) zwaar onder drukken
zetten. De mededelingsplichten zijn een rniddel om een doe I te bereiken; zij
mogen geen doel op zichzelf worden. Dit vereist de nodige flexibiliteit en
re!ativering die voor ons procesrecht zo karakteristiek is geworden na de zgn.
deformaliseringstendens. Bij de toepassing van de mededelingsplichten dient
men zich telkens afte vragen wat daarmee bereikt moet en kan worden.

Dit betekent dat beperkingen moeten worden aanvaard. Daarbij moet wei
worden bedacht dat de naleving en controle een sluitstuk vormen op een stelsel
van mededelingsplichten waar hetnodige aan voorafis gegaan. Ik wijs daarbij
met name op de comparitie waarvoor ook in het nieuwe stelsel een belangrijke
taak is weggelegd om het we!slagen van de mededelingsplichten te waarborgen.

3 Voorstellen en aanbevelingen (2): de grenzen van de mede-
delingsplichten

naar een algemeen kader voor uitzonderingen op processuele mede-
delingsplichten
137. Naast een systematische aanpak van processuele mededelings-
plichten zelf is een systematische benadering van de grenzen van en
uitzonderingen op de mededelingsplichten wenselijk. Daarbij dient de
positie van partijen tot uitgangspunt te worden genomen. De bestaande
uitzonderingen schieten binnen een dergelijke aIgemene aanpak tekort.

Een procesrecht dat in sterk toenemende mate van partijen verlangt dat zij
meer openheid van zaken geven, zal eveneens vee! meer dan nu nog het geval
is rekening moeten houden met de bezwaren die daaraan voor mededelings-
plichtige partijen k1even. Oaarbij zijn een aantaJ aIgemene aspecten van belang.
Ten eerste is een integraIe regeling gewenst die in de plaats treedt van de thans
bestaande afzonderlijke, per specifieke mededelingsplicht geregelde uitzonde-
ringen. Een eenmaal aanvaarde uitzondering dient in elk stadium van het geding
en bij aile mededelingsplichten te kunnen worden ingeroepen. Dit geldt met
name voor het huidige verschoningsreeht van art. 191 lid 2; vgI. ill. 128. Niet
valt in te zien waarom ten aanzien van de ene mededelingsplicht weI explieiet
een uitzondering wordt aanvaard en bij een andere niet.

Het Ontwerp sehiet op dit punt te kort. Het versehoningsreeht - thans de
belangrijkste en vrijwel enige uitzondering - blijft voorbehouden aan de
getuige. Buiten de kaders van het getuigenverhoor is deze uitzondering niet
besehikbaar. Hiemaast verdienen (als bedoeld in art. 191 lid 2 resp. lid 4) ook
uitzonderingen in het kader van de sehikkingscomparitie en vertrouwelijke
informatie (meer) aandacht. We!iswaar introdueeert het Ontwerp een nieuwe
uitzondering, de 'weigering' van art. 1.3.4 (zie hieromtrent ill. 112 in fine),
doch deze is gekoppeld aan het bevel van de reehter om stellingen toe te liehten
of bepaalde beseheiden over te leggen. Voorts is het criterium waaraan de
wei gering door de reehter moeten worden getoetst, vaag. De betekenis van
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de uitzonderingen op de mededelingsplichten zou beter tot uitdrukking komen
indien zij als zelfstandige en algemeen geldende regels in afdeling 1.3 van
het Ontwerp (de 'algemene voorschriften-afdeling') zouden worden op-
genomen.

In de tweede plaats mag niet uit het oog worden veri oren dat het aan-
gescherpte stelsel van mededelingsplichten op partijen is gericht. De bezwaren
van die mededelingsplicht treffen dus eerst en vooral partijen. Oaaruit voIgt
dat bij het denken over uitzonderingen op processuele mededelingsplichten
de positie van partijen centraal moet staan. Oit heeft, zoals hierna zal blijken,
vooral gevolgen voor het functionele verschoningsrecht.

Een en ander zal ik hierna verder uitwerken, waarbij gebruik wordt gemaakt
van inzichten die in het derde hoofdstuk zijn opgedaan.

van het functioneel verschoningsrecht naar een zwijgrecht van de partij
138. Naar huidig recht profiteert een partij slechts indirect van het
functioneel verschoningsrecht, dat immers niet aan haar, maar aan de
'functionaris' is toegekend. Bestudering van het Engels recht op dit punt
leerde dat een andere benadering waarbij de rechtzoekende centraal wordt
gesteld ook denkbaar is. Aldus zou ook beter worden aangesloten bij
de gedachte van een in termen van mededelingsplichten vormgegeven
processuele rechtspositie van partijen en de 'bezwaren' die zich daarbij
kunnen voordoen.

In Dr. 18 gaf ik aan dat het functionele verschoningsrecht als een recht van
de 'functionaris' en niet van diens client - de partij - is geconstrueerd. Zo heeft
de rechtzoekende geen invloed op het inroepen van het verschoningsrecht;
benadrukking noch opheffing van de geheirnhoudingsplicht doet naar heersende
opvattingen iets toe of af aan het verschoningsrecht; zie Ogem/notaris Maas;
HR 7 juni 1985, NJ 1986, 174; HR 6 maart 1987, NJ 1987, 1016 (KlBos), met
noot van HAARDT;HR 8 november 1991, NJ 1992,277 (VerschuereniGebr.
Kloosterboer); HR 22 november 1991, NJ 1992,315 (de Staat/notaris D).
Volgens de Hoge Raad is niet het individuele belang van de betrokkene in
geding, maar het algemene belang dat vrijelijk bijstand en advies kan worden
verkregen. Oit algemene helang zou onder druk komen staan als uit het beroep
op het verschoningsrecht wordt afgeleid dat de partij-getuige kennelijk iets
te verbergen heeft. Een ander argument is dat de client over onvoldoende - ju-
ridische - inzichten zou beschikken om met het verschoningsrecht om te gaan;
zie SNlJDERS,YNZONIDES,MEIJER, Nederlands burgerlijk procesrecht, Dr. 453;
LUBBERS,preadvies, p. 190; noot van HAARDTonder HR 25 oktober 1985,
NJ 1986, 176 (Brouwer/Zurich); anders: VRANKEN,preadvies, p. 97-99.

Oeze heersende opvatting heeft het merkwaardige resultaat dat de advocaat-
getuige ter zake van door zijn client toevertrouwde inIichtingen weI een heroep
kan doen op het verschoningsrecht, terwijl dit zwijgrecht niet beschikbaar is
voor die client zelf in de rol van partij-getuige. Oit klemt te meer ais de
(rechts)positie van de partij in het burgerlijk proces nadrukkelijk(er) en in
termen van mededelingsplichten wordt vormgegeven, zoals ik in het vorige
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hoofdstuk heb bepleit. De gedachtengang waarop het functionele verschonings-
recht berus t, zou ik dan ook aan een heroverweging willen onderwerpen.

De zojuist genoemde argumenten waannee het functionele verschonings-
recht wordt verdedigd, overtuigen mij niet. Het functionele verschoningsrecht
strekt ertoe de rechtshulpverlening voor de rechtzoekende veilig te stellen.
De rechtshulpverleningvormt niet een op zichzelf staand te beschennen belang,
maar dient, op haar beurt, de rechtspleging ten gunste van de rechtzoekenden.
Uiteindelijk gaat het derhalve (toch) om belangen van de rechtzoekenden. Zij
zouden dan ook over het zwijgrecht moeten kunnen beschikken waannee hun
belangen worden gediend. We zagen dat naar Engelse recht deze gevolgtrek-
king onomstreden is. Het legal professional privilege steunt op de gedachte
dat de voor de rechtspleging onmisbare rechtshulpverlening een bescherming
vergt van de partij tegen mededelingsplichten die betrekking hebben op het
vertrouwelijke verkeer met de raadsman vergt; zie nr. 87. Het legal professional
privilege is dan ook een recht van de partij/client en niet van de rechtshulp-
verlener. Indit kader zijn de woorden 'legal professional' rnisleidend genoemd;
zie Dr. 88.

Het bovenstaande betekent dat het functionele verschoningsrecht - tenminste
met betrekking tot de juridische beroepsgroepen - dient te worden vervangen
door een verschoningsrecht in de vorm van een zwijgrecht van de partij
waaraan een door haar gecontroleerde zwijgplicht van de rechtshulpverlener
is gekoppeld. Het bezwaar dat van zo'n zwijgrecht weinig overblijft omdat
het de indruk zou wekken dat de desbetreffende partij iets te verbergen heeft,
komt mij niet steekhoudend voor. Dit probleem laat zich eenvoudig oplossen
door de rechter bij wet te verbieden om enige nadelige gevolgtrekking aan
het beroep op het verschoningsrecht te verbinden. Naar Engels recht is dit een
algemeen uitgangspunt van het leerstuk van (legal professional) privilege; zie
Dr. 85 in fine.

De opvatting dat een partij niet capabel zou zijn om het verschoningsrecht
in te roepen, doet mij denken aan een patemalisme dat niet meer van deze tijd
is. Complexe beslissingen om een dagvaarding te doen betekenen of om hoger
beroep in stellen worden (formeel) toch ook door de partij zelf genomen?
Hetzelfde geldt bovendien voor het inroepen van het strafrechtelijk ver-
schoningsrecht van art. 194 lid 4 (zie ook art. 2.8.17 Ontwerp); vgl. in gelijke
zin hieromtrent VRANKEN, preadvies, p. 100 e.v. Overigens gaat de MvT in
het geheel niet in op deze materie. Oat is teleurstellend te noemen voor een
wetsvoorstel dat de algemene bepalingen van het burgerlijk procesrecht en
de rechtsgang in eerste aanleg grondig wil herzien; vgl. MvT p. 41-42.

Het aan de persoon van de rechtzoekende gekoppelde privilege heeft in
Engeland evenwel ook tot onbevredigende resultaten geleid in gevallen
waarin de infonnatie in handen van derden terecht kwam. Het verdient
dan ook aanbeveling het verschoningsrecht nieuwe stijl anders vorrn te
geven.

Inwezen functioneert het legal professional privilege als een schild ter afwering
van aanvallen op bepaalde inforrnatie die zich onder de partij en haar raadsman
bevindt. Het privilege raakt in beginsel uitgewerkt indien die informatie in
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handen van derden komt, ook al is dit buiten de daarop gerichte wil van de
partij gebeurd. Vande bescherming die het legal professional privilege beoogt
te bieden blijft alsdan weinig over. Inhet kader van het leerstuk van inadvertent
disclosure heeft dit in Engeland tot lastige problemen aanIeiding gegeven. De
oplossing daarvan is gezocht in een tamelijk ingewikkeld samenspel tussen
common lawen equity dat doet denken een correctie met behulp van misbruik
van (proces)recht of onrechtmatige daad; zie nr. 89. Ter voorkoming van
dergelijke problemen is het beter om het nieuwe verschoningsrecht wei (of:
ook) rechtstreeks aan de desbetreffende informatie te koppelen. De bescherming
voigt dan de inforrnatie, ook als die uit handen van de client (rechthebbende)
is geraakt; vgl. in deze zin ANDREWS[1991] ell 248-251 en nr. 89 in fine.
Tenslotte is de mededelingspJicht zelfweliswaar ook aan de persoon van de
partij verbonden, maar strekt zij zich uit tot gegevens die door derden worden
gehouden of die de partij van een derde onder zich heeft; zie nr. 73.

Bij de uitwerking van het verschoningsrecht nieuwe stijl moet worden
bedacht dat niet alle problemen die zich in Engeland voordoen ook in
Nederland tot uiting zullen komen. Dit maakt de gedachtenvorming in
Engeland echter niet minder interessant.

Ter relativering merk ik nog op dat de problemen in Engeland voor deel
samenhangen met de eigenaardigheid van enkele leerstukken zoals die zich
in het positieve recht hebben ontwikkeld en die vaak in belangrijke mate een
historische achtergrond hebben. Om die reden heeft een probleem als dat van
inadvertent disclosure zich in Nederland niet voorgedaan. Daar staat tegenover
dat men in Engeland veel meer dan in Nederland gewend is om te denken in
term en van mededelingsplichten. Sommige moeilijkheden die zich daarbij
kunnen voordoen, hebben daarom in Engeland meer aandacht gekregen en
zijn in Nederland enigszins onderbelicht gebleven. Dit geldt bijvoorbeeld voor
informatie die in het kader van de rechtshulpverlening van derden is verkregen.
Het gaat hierbij in de regel om schriftelijke gegevens, die dus buiten de sfeer
van ons functionele verschoningsrecht vall en.

Naar Engels recht zijn dergelijke inlichtingen ook beschermd, mits een
procedure wordt voorbereid of reeds is aangevangen (het zgn. litigation
privilege; zie nr. 92). De achterliggende gedachte is dat informatiestromen
tussen de raadsman en derden evengoed van cruciale betekenis kunnen zijn
voor een degelijke rechtshulp. Meer nog dan ~ij het 'gewone' lawyer-client
privilege dreigt bij deze uitzondering echter het gevaar van oneigenlijk gebruik;
door informatie via de raadsman te laten lopen, wordt getracht lastige
mededelingsplichten te ornzeilen. Met de zogenaamde dominant-purposetest
kan zo'n sluiproute echter worden bestreden. Alleen als de informatie is
verkregen met hoofdzakelijk als doel een procedure voor te bereiden, kan het
privilege worden ingeroepen. Een dergelijke aanscherping lijkt ook voor
Nederland interessant. Weliswaar verdienen uitzonderingen op mededelings-
plichten dringende aandacht, maar voorkomen moet worden dat daar te zeer
de nadruk op wordt gelegd en de mededelingsplichten zelf hun functie niet
meer kunnen vervullen. Hiermee wordt tevens de samenhang tussen de regel
en de uitzondering nog eens zichtbaar. In wezen vormen de uitzonderingen
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de grenzen van de regel. Kennis omtrent die uitzonderingen levert derhalve
een beter inzicht in de regel op.

schikkingsonderhandelingen
139. Het voortijdig beeindigen van een procedure met een schikking acht
ik van een zodanig gewichtig belang dat de informatie die partijen
uitwisselen in het kader van schikkingsonderhandelingen buiten het
toepassingsgebied van mededelingsplichten dient te blijven.

In nr. 17 constateerde ik dat in ons procesrecht de status van mededelingen
die zijn geuit naar aanleiding van schikkingsonderhandelingen welke later
tevergeefs blijken, nauwelijks is doordacht. Aldus kan het gebeuren dat het
water dat een partij bij de wijn heeft gedaan zonder dat dit tot een compromis
heeft geleid, haar op verlies van de procedure komt te staan en haar dus
uiteindelijk noodlottig wordt. Ook bleek dat in Engeland de opvatting leeft
dat een dergelijke vrees moet worden weggenomen, opdat de afwikkeling van
een geding door middel van een schikking wordt bevorderd; zie or. 96. Nu
de mogelijkheid tot het beproeven van een schikking zo nadrukkelijk in het
Wetboek is geregeld (zie art. 19 en vgl. ook art. 2.1.12 antwerp) en daaraan
in verbinding met de inlichtingencomparitie praktisch gesproken in de regel
ook mededelingsplichten worden verbonden (zie nr. 17), verdient het ernstige
overweging in dit kadereen wettelijk zwijgrecht te introduceren. In Nederland
gaat namelijk evenzeer de voorkeur uit naar een onderling vergelijk waarin
partijen elkaar weten te vinden, boven een (dwingende) rechterlijke uitspraak.

De Gedragsregels Advocaten (1992) geven in dit verband een regeling
omtrent confratemele correspondentie; zie regel 12. Deze regeling ziet echter
op advocaten en beschermt dus niet de partijen. Het gaat hier, evenals bij het
functionele verschoningsrecht, om de belangen van partijen. Het is hun geschil
waar op zo kort mogelijke terrnijn en op de meest efficiente en goedkope wijze
een eind aan moet worden gemaakt. Als onderhandelingen die hiertoe moeten
leiden, worden beschermd gaat het dus ook om belangen van de partijen. Zij
dienen dan ook door het zwijgrecht beschermd te worden. Indien de partij door
zijn advocaat spreekt moet ook hier aan dat zwijgrecht van de partij een
zwijgplicht van de advocaat worden gekoppeld. Nu de onderhandelingen beide
partijen aangaan kunnen zij slechts in onderling overleg afstand van dit
zwijgrecht doen; vgl. nr. 93.

het verschoningsrecht tegen zelf-incriminatie
140. Ook bij het verschoningsrecht tegen zelf-incriminatie blijkt dat regel
en uitzondering in nauw verband met elkaar moeten worden beschouwd.

Hierboven bleek al dat ook de grenzen van de uitzonderingen op mededelings-
plichten nauwgezet moeten worden bewaakt; zie or. 138 in fine over het
verschoningsrecht in het kader van rechtshulp en derden. Bij het verschonings-
recht tegen zelf-incriminatie keert dit thema terug. We zagen dat het Engelse
privilege against self-incrimination verstrekkende gevolgen had. Deze
uitzondering op discovery bleek instaat het civiele recht waar het strafrechtelij-
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ke evenbeelden had, nagenoeg voUedig te fiustreren. Inperking van de werking
van dit privilege tot civiele procedures bracht daar uitkomst; zie 101. Dit aspect
lijkt in Nederland thans geen problemen op te leveren. De opportuniteit ervan
neemt echter toe naarmate de mededelingsplichten een nadrukkelijker stempel
op het procesrecht gaan drukken. Vooral als het niet alleen om verklaringen
van een mogelijke verdachte gaat, maar ook om bij hem te achterhalen
bescheiden en schriftelijke gegevens, kunnen de gevolgen die dit verschonings-
recht heeft voor de waarheidsvinding groot zijn. Daarvoor bestaat op zichzelf
beschouwd geen goede reden. In het civiele recht gaat het om het herstellen
van onterechte vermogensverschuivingen. Een beginsel als 'nemo cogitur edere
contra ce' past daar niet bij en is door de Hoge Raad reeds in 1953 (Bloedproef
arrest) van de hand gewezen; zie nr. 22.

In dit licht verdient het verschoningsrecht tegen zelf-incriminatie in een
civiele context ook in Nederland nadere overweging. De gedachte van
afschaffing van dit verschoningsrecht in civiele zaken, waar dan tegenover
staat dat het daar gevonden materiaal niet in een strafzaak mag worden gebruikt,
zou daarbij als uitgangspunt kunnen dienen.

vertrouwelijke informatie
141. Erkenning van de gedachte dat vertrouwelijkheid van de bepaalde
inforrnatie aan een mededelingsplicht in de weg kan staan, zal uiteindelijk
in het kader van de atbakening van de grenzen van de rnededelingsplich-
ten moeten worden oplost. De forrnulering van een - echte - uitzondering
op mededelingsplichten zal hier moeilijk blijken te zijn.

Eerder heb ik er al op gewezen dat de vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens
die aan een mededelingsplicht zijn onderworpen een brandende kwestie is;
zie nr. 21, 22 en 112. In het Ontwerp heeft deze gedachte erkenning gevonden.
lngevolge art. 1.3.4 kan een partij indien daarvoor gewichtige redenen zijn
weigeren gevolg te geven aan het 'bevel' om nadere inlichtingen en gegevens
te verschaffen. Daarop beslist de rechter of de weigering gerechtvaardigd is,
bij gebreke waarvan hij uit de - naar za1 zijn bedoeld - volhardende weigering
de gevolgtrekking kan maken die hij geraden acht; zie ook de MvT, p. 83 en
nr. 112 in fine. Het aldus door de rechter te hanteren criterium is vaag.
Onduidelijk is wat zo'n weigering kan rechtvaardigen en wat niet.

In een breder verband aanvaardt men in Engeland dat zich een algemeen
belang kan voordoen dat zwaarder weegt dan de eisen van een goede
rechtspleging en de beginselen van fair trial, waarop de mededelingsplichten
zijn terug te voeren. De public interest immunity berust op deze gedachtengang.
De in beginsel (half- )open belangenafweging die in het kader van dit leerstuk
tot ontwikkeling is gekomen, leek enige tijd ruimte te bieden voor erkenning
van vertrouwelijkheid als uitzondering op discovery. Uiteindelijk werd ver-
trouwelijkheid op zichzelf beschouwd toch onvoldoende gewichtig geacht
om een uitzondering op discovery te kunnen rechtvaardigen. Aileen als er
bijkomende 'ethical or social values' in geding zijn, kan vertrouwelijkheid
tot een public interest uitstijgen dat de desbetreffende informatie immuun maakt
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voor mededelingsplichten. Tot op heden heeft een dergelijk combinatie zich
nog niet voorgedaan; zie nr. 106.

Niettemin heeft het aspect van vertrouwelijkheid in de rechtspraak ter zake
een belangrijk stempel op discovery weten te drukken. Bij beantwoording van
de vraag hoe het beroep op de vertrouwelijkheid van inforrnatie moest worden
gewaardeerd, bleek het belang dat aan discovery werd toegekend namelijk
van wezenlijke betekenis te zijn. Deze denktrant legt een verband tussen de
problematiek van vertrouwelijkheid en de omvang van een mededelingsplicht
bloot. Aldus is de gehanteerde oplossing niet een uitzondering, maar een grens.
Met andere woorden, de uitzondering is in de regel opgegaan; zie nr. 107. Een
dergelijke aanpak zou ik voor Nederland willen bepleiten. Vertrouwelijkheid
komt in allerlei soorten en maten voor. Een min of meer absolute regel die
deze diversiteit miskent en vertrouwelijke informatie op tamelijk drastische
wijze buiten de contouren van mededelingsplichten brengt zou de werking
van die mededelingsplichten te zeer frustreren. Het is dan ook wederom beter
om een oplossing op maat te zoeken.

Dit betekent dat vertrouwelijkheid gevolgen moet hebben voor de toepassing
van het noodzakelijkheidvereiste. Als de desbetreffende partij haar uit ver-
trouwelijkheid voortkomende bezwaar voldoende aannemelijk weet te maken,
dienen zwaardere eisen te worden gesteld aan de stelplieht van de wederpartij
ter zake van de noodzaak tot de mededelingsplicht. Dit heeft betrekking op
zowel de deugdelijkheid van de hoofdvordering als op de proeessuele positie
van de eiser; vgl. nr. 106. In wezen komt dit stelsel erop neer dat de bezwaren
tegen een mededelingsplieht aan de hand van stelpliehten over en weer worden
aangepakt. Dit sluit aan bij de wijze waarop de Hoge Raad nu al met ver-
gelijkbare problemen omgaat.

Bij dit alles moet een praktische benadering niet uit het oog worden
verloren.

Voordat de rechter in deze naar het procesreeht grijpt, is het goed te onder-
zoeken 'ofhet ook makkelijk kan'. Praktisehe oplossingen als het weglakken
of zwart maken van bepaalde passages kunnen de pijn waarsehijnlijk al
aanmerkelijk verzachten. Dit komt neer op de werkwijze die in de praktijk
in het kader van art. 205 weI wordt gehanteerd. Ingevolge het tweede lid van
deze bepaling kan de reehter tijdens een getuigenverhoor beletten dat een
bepaalde, door een partij of een advoeaat gestelde vraag wordt beantwoord.
Dit heeft mogelijkheden geopend om in onderling overleg te onderzoeken hoe
bepaalde precaire vragen zodanig kunnen worden ingeperkt en hergeforrnuleerd
dat de gevoeligheid wordt omzeild. In we zen betekent dit een nadere af-
bakeoing van de mededelingsplicht aan de hand van het relevantie- en
noodzakelijkheidvereiste. Informatie die strikt genomen gemist kan worden,
blijft buiten sehot. Een praktisehe oplossing zou kunnen zijn dat bepaalde
vertrouwelijke informatie alleen aan de advocaat van de wederpartij wordt
medegedeeld, onder het verbod die informatie aan de client door te spelen;
zie ook ASSER, Grenzen aan de waarheidsvinding in burgerlijke zaken, p. 17
e.v.; VANNISPEN,p. 24; SMlTS, diss. 1996, p. 104; vgl. ook de praktijk van
het zwart maken van een besiag, waarover SNIJDERS, YNZONIDES,MEIJER,
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Nederlands burgerlijk proeesreeht, nr. 980 en YNZONIDES,Grijs en/of zwart
maken van eonservatoire beslagen, TCR 1994, p. 10-13. Ook is denkbaar dat
andere bewijsmiddelen worden aangewend. Eventuele meerkosten kunnen
voor rekening van de partij die bezwaren heeft geopperd worden gebraeht.
lndien nodig kunnen bij dit proees deskundigen worden ingesehakeld. Vooral
als het om technisehe zaken gaat kunnen zij de houdbaarheid van de elaim
op vertrouwelijkheid toetsen (wat is de aard van de litigieuze gegevens?). Ook
kunnen zij altematieven aandragen; vgl. nr. 106 en 107 en BARENDRECHT,
VANDENREEK,Exhibitiepliehten bewijsbeslag, WPNR6155 (1994) p. 741-
742. Uiteindelijk zou ik het de reehter niet willen onthouden om kennis te
nemen van de litigieuze informatie. Het geheirn van de raadkamer besehermt
de vertrouwelijkheid. Een andere reehter dan die in de hoofdzaak beslist, bijv.
de rolreehter, zou in deze een beslissing kunnen nemen. Aldus wordt
voorkomen dat de reehter beinvloed raakt door informatie die uiteindelijk niet
hoeft te worden medegedeeld. Een en ander zou in het kader van een (wellieht
tweede) mondel inge behandeling of een pleidooi aan de orde kunnen komen;
zie nr. 134.

Ik wijs er ten slotte nog op dat de samenhang tussen regel en uitzondering
waarmee de problematiek van vertrouwelijke informatie is benaderd,
het belang van een stelselmatige aanpak van processuele mededelings-
plicht nog eens benadrukt.





SAMENV ATTING

Mededelingsplicbten in bet burgerlijk procesrecbt

inleiding
142. In dit proefschrift staat centraal het proces van feitenvinding. Hoe
verhouden zich de taak en rol van de rechter tot die van partijen? Wat
mag de een weI en de ander niet? In hoeverre kunnen partijen zich aan
de feitenvinding onttrekken? Deze vragen staan reeds lang en in
toenemende mate in de belangstelling, Gewoonlij k wordt daarbij het
perspectiefvan de rechter gekozen. In dit onderzoek wordt evenwel de
positie van partijen voorop gesteld. Daartoe wordt de feitenvinding in
de sleutel van mededelingsplichten gezet. Daaronder versta ik een op
een procespartij rustende plicht om de rechter en de wederpartij bepaalde
gegevens of irformatie te verschaffen in het leader van de berechting van
een civiel geschil. Gaat het om feiten, dan spreek ik van feitenmede-
delingsplichten; moet bewijs worden 'medegedeeld', dan spreek ik van
bewijsmededelingsplichten.

Ofschoon de term mededeIingspIicht in Nederland wei wordt
gehanteerd, is dit begrip als conceptueel (denk)kader in verbinding met
de verhouding tussen de rechter en partijen en tussen partijen onderling
te onzent nauwelijks onderkend. Ter vergroting van de kennis op dit
gebied is het daarom nuttig een rechtsstelsel te bestuderen dat op dit punt
wei een traditie kent. Mijn keuze is gevallen op het Engels burgerlijk
procesrecht.

1 Mededelingsplicbten in bet burgerlijk procesrecbt

de dagvaardingsprocedure
143. Uit de regels omtrent de dagvaarding en de conclusies van eis en
antwoord volgt dat partijen het 'wat en waarom' van hun stellingname
moeten mededelen; zie art. 5 onder 30

, art. 140 en 141 Rv. (waar hierna
een wetsartikel zonder nadere aanduiding wordt genoemd, gaat het om
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Het voorstel van wet
tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet
op de Rechterlijke Organisatie en andere wetten in verband met de
integratie van kantongerechten en arrondissementsrechtbanken (tweede
fase herziening rechterlijke organistatie), Bijl. hand. Tweede Kamer 1995-
1996,24.651, nr. 1-3 (hierna: het Ontwerp) gaat een stap verder en eist
van partijen dat zij 'de voor hun stellingen relevante feiten volledig en
naar waarheid aanvoeren' (art. 1.3.3). De sanctie op deze feitenmede-
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delingsplichten is, naast nietigheid van de dagvaarding, dat de rechter
stellingen vanwege een ondeugdelijke motivering daarvan terzijde stelt.

Deze feitenmededelingsplichten van eiser en verweerder zijn niet tot
het bovenstaande beperkt. Zij vormen een dynamisch koppel dat als het
ware met het feitelijk geschil meeprocedeert in een proces van actie en
reactie; de mededelingsplicht van de ene partij wordt mede bepaald door
de aard en de omvang van de mededelingen van de wederpartij. In dit
verband kan ook worden gewezen op de aanscherping van de stel- of
motiveringsplicht teneinde tegemoet te komen aan de al te penibele
processuele (rechts)positie waarin de wederpartij verzeild dreigt te raken.

Na de conclusie van antwoord dient de rechter te beoordelen of - in
verband met een doeltreffende feitenvinding - een eomparitie wenselijk
is; art. 141a, vgl. ook art. 2.4.7 Ontwerp. Tegen deze aehtergrond zijn
aan de regeling van de inlichtingeneomparitie zwaardere mededelings-
pliehten toegevoegd: de reehter kan partijen bevelen hun stellingen ter
zitting mondeling nader toe te liehten en, bovendien, om bepaalde
beseheiden over te leggen; zie art. 19a lid 2, vgl. ook in het algemeen
art. 110 (kantongerechtsproeedure) en art. 1.3.4 Ontwerp. Overigens
sehrijft art. 19a (evenals art. 2.1.13 Ontwerp) voor dat de reehter partijen
ondervraagt. Ook kunnen partijen (en hun advocaten) elkaar vragen
stellen. De sehikkingseomparitie (art. 19 en art. art. 2.1.12 Ontwerp)
implieeert naar haar aard in zekere zin een mededelingsplicht: onderhan-
delen is mededelen. Aan het niet nakomen van deze mededelingspliehten
kan de reehter de gevolgtrekking verbinden 'die hij geraden zal achten'.
In het Ontwerp wordt het evenwel mogelijk gemaakt dat een partij wegens
'gewiehtige redenen' mededeling weigert; zie art. 1.3.4 lid 2.

De getuigplieht, die thans inbeginsel ook geldt ten aanzien van partijen
(art. 190 en art. 191, vgl. ook art 2.8.16 en 2.8.17 lid 1 Ontwerp) is
eveneens als een bewijsmededelingsplieht te duiden, zij het dat de saneties
van art. 205 lid 1 en art. 192 lid 2 Sr niet op de partij-getuige van
toepassing zijn. Anders dan een 'gewone' getuige kan de partij-getuige
zieh niet van haar getuigplieht versehonen. Voorts is de bewijskracht
van een partij-getuigenverklaring (naar huidig reeht) beperkt (art. 213
lid 2). Dit laatste lijkt evenzeer in strijd met het proeessueJe gelijkheids-
beginsel ('equality of arms' van art. 6 EVRM) als het partij-getuigen-
verbod naar oud (bewijs )recht. In het Ontwerp keert het voorsehrift van
art. 213 lid 2 dan ook niet terug. De getuigplieht kan zich ook al voordoen
als de procedure nog niet is aangevangen of nog niet aan bewij slevering
is toegekomen. In gevallen waarin er een wanverhouding heerst tussen
de over een weer betrokken belangen, heeft de Hoge Raad eehter een
stokje gestoken voor zo'n zgn. voorlopig getuigenverhoor.
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Ook het deskundigenonderzoek leidt tot een bewijsmededelingsplicht
doordat deskundigen voor hun onderzoek gewoonlijk van partijen
gegevens en inlichtingen behoeven. De Hoge Raad heeft in deze context
uitdrukkelijk bepaald dat partijen zich hieraan niet kunnen onttrekken
met de stelling dat zij aldus bewijs tegen zichzelf moeten aandragen. In
het Ontwerp is de medewerking van partijen uitdrukkelijk voorschreven;
zie art. 2.8.49 lid 3. Het beginsel van hoor en wederhoor leidt ertoe dat
de wederpartij ook kennis kan nemen van de in het kader van een
deskundigenonderzoek verstrekte mededelingen. Hetzelfde geldt voor
de plaatsopneming en bezichtiging.

Ten slotte voorziet de dagvaardingsprocedure nog in een bijzonder
opmerkelijke en in potentie krachtige bewijsmededelingsplicht in de vorm
van de zogenaamde exhibitieplicht. Het bepaalde in art. 843a maakt
het - in beginsel- mogelijk dat een partij 'inzage, afschrift of uittreksel'
vordert van (schriftelijke) bewij smiddelen die zich onder de wederpartij
bevinden en tot bewijs van in geding zijnde feiten kunnen dienen.

de verzoekschrijtprocedure
144. Ook de verzoekschriftprocedure wordt met een feitenmededelings-
plicht ingeleid. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient het verzoek-
schrift ingevolge art. 429d lid 1 'een duidelijke omschrijving van het
verzoek en de gronden waarop het berust' te vermelden. In het nieuwe
familie- en scheidingsprocesrecht heeft de wetgever aanvullende eisen
gesteld aan de inhoud van het verzoekschrift; vgl. art. 799 lid 2, waarin
het aandragen van bewijs wordt voorgeschreven. Krachtens het eerste
lid van art. 429h is het voorschrift van art. 429d van overeenkomstige
toepassing op het verweerschrift. Aan dit alles wijzigt het Ontwerp niets;
zie art. 3.4.1 en 3.4.5.

Na de korte schriftelijke voorbereiding in verzoek- en verweerschrift
volgt een mondelinge behandeling. De rechter blijkt in dat kader over
tamelijk ruime onderzoeksbevoegdheden te beschikken waarin even
verstrekkende processuele mededelingsplichten van partijen liggen
besloten. In de algemene regeling van art. 429a e.v. zijn deze bevoegd-
heden en bijbehorende mededelingsplichten echter (nog) niet uitdrukkelijk
verankerd. Dit is wel gebeurd in het familie- en scheidingsprocesrecht;
zie art. 798 en 800 (oproeping belanghebbenden), art. 803 (opvragen van
bewijsstukken), art. 809 (horen), art. 810 (advies Raad voor de Kinder-
bescherming), zie ook art. 1.3.4 Ontwerp. De gegeven ruimte wordt wel
benut voor het ambtshalve inwinnen van inlichtingen. Het beginsel van
hoor en wederhoor bepaalt de marges waarbinnen de rechter hierbij kan
opereren.
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Geheel in lijn met de mondelinge behandeling, impliceert de lage
regeldichtheid van het bewijsrecht in verzoekschriftprocedures een grote
mate van vrijheid van de rechter. De buitengrenzen worden gevormd
door de eisen van een goede procesorde. Daarbij is de processuele positie
van de rechter en partijen invergaande mate afgestemd op de waarheids-
vinding. In het nieuwe personen- en familieprocesrecht impliceert het
reeds genoemde art. 799, evenals art. 803 bewijsmededelingsplichten.

het Engelse burgerlijk procesrecht
145. De inleiding van de civiele procedure naar Engels recht valt uiteen
in twee mededelingsplichten. Eiser moet in de writ kort de vordering en
de grondslag daarvan omschrijven. Voldoende is dat de verweerder kan
bepalen waartegen hij zich - desgewenst - in rechte heeft te verweren.
Of hij dit gaat doen moet de verweerder uitdrukkelijk mededelen in de
acknowledgment 0/ service.

Na voornoemde mededeling van verweerder moeten partijen het
feitelijk geschil formuleren. Zij doen dit in de pleadings. Deze feiten-
mededelingsplicht schrijft partijen expliciet voor alle relevante feiten
('material facts') mede te delen, waaronder enkele gespecificeerde
bijzonderheden ('particulars '). Partijen nemen zelf het initiatief bij de
handhaving van deze feitenmededelingsplicht. In de vorm van zgn.
'request/or forther and betterparticulars' kunnen zij van elkaar nadere
mededeling van feiten en bijzonderheden afdwingen. De opbrengst van
deze uitgewerkte regeling blijkt evenwel achter te blijven bij de ver-
wachtingen. Met de introductie van voortijdige uitwisseling van
schriftelijke getuigenverklaringen (exchange of witness statements) is
getracht hierin verbetering te brengen. Ook wordt voorgesteld om de
regeling van de pleadings te vereenvoudigen. Andere voorstellen strekken
ertoe de rechter meer invloed te geven op het proces van feitenvinding
(case-management).

De volgende fase is die van discovery. Krachtens deze bewijs-
mededelingsplicht moeten partijen mededelen welke (schriftelijke) bewijs-
middelen zich in hun macht bevinden ofbevonden ('disclosure'), gevolgd
door de productie en inzage ('inspection') daarvan door de partij die de
bescheiden onder zich heeft. Het dient te gaan om bewijs dat betrekking
heeft op enig onderwerp van geschil zoals omschreven in de pleadings
(relevantievereiste). In de tweede plaats moet de productie noodzakelijk
zijn 'either for disposing fairly of the cause ofthe matter or for saving
costs' (noodzakelijkheidvereiste). Aan discovery is een conservatoire
maatregel verbonden in de vorm van een bewijsbeslag, de zgn. Anton
Piller Order. In de sfeer van de duur en de kosten van de procedure wordt
discovery in toenemende mate als bezwarend ervaren. Men tracht dit
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te ondervangen door de criteria van discovery aan te scherpen en het
toezicht van de rechter daarop te verbeteren. Interrogatories vonnen een
variant van discovery. Dit zijn op schrift gestelde vragen die partijen aan
elkaar voorleggen. Binnen de grenzen van het relevantie- en noodzakelijk-
heidvereiste zijn partijen in beginsel verplicht deze vragen (eveneens
schriftelijk) te beantwoorden. De antwoorden kunnen tot bewijs dienen.

Op de (bewijs)mededelingsplichten is een aantal nadrukk.elijk in het
procesrecht verankerde uitzonderingen gemaakt. Het legal professional
privilege beoogt het vertrouwelijke karakter van het communicatief
verkeer tussen de rechtshulpverlener en diens client te waarborgen. De
'without prejudice' regel biedt bescherming aan in het kader van
schikkingsonderhandelingen uitgewisselde informatie. Het privilege
against self-incrimination biedt beschenning tegen een strafrechtelijke
vervolging. Deze zogenaamde privileges hebben gemeen dat zij ten
aanzien van aile mededelingsplichten gelden, in elk stadium van de
procedure. Voorts zijn het telkens partijen die 'rechthebbende' zijn van
deze uitzonderingen op de mededelingsplichten.

Een andere uitzondering vonnt depublic interest immunity. Deze figuur
maakt bewijs niet vatbaar (immuun) voor mededelingsplicht op grond
van zwaarwegende aan de (centrale) overheid toevertrouwde nationale
of publieke belangen. Deze uitzondering is - uitgedrukt in Nederlandse
termen - van openbare orde. Het House of Lords heeft vertrouwelijkheid
('confidentiality') niet willen erkennen als een public interest dat tot
immuniteit kan leiden. De fonnulering van een - nieuwe - uitzondering
bleek hier niet haalbaar. De oplossing is uiteindelijk gezocht in het strikter
omgaan met de toepasselijke nonnen van de mededelingsplichten.

Processuele geschillen die uit het voorgaande voortkomen worden
met zgn. directionsfor trial door een pseudo-rechter, de Master, beslecht.
Voorts kunnen de directions worden aangegrepen om maatregelen te
gelasten die nog nodig zijn om de zaak klaar te stomen voor de geconcen-
treerde en allesomvattende behandeling van de zaak tijdens het trial. Hier
doet zich een concrete mogelijkheid voor om de greep van de rechter
op de procedure te verstevigen, zoals ten aanzien van de pleadings en
discovery wordt verdedigd.

2 Beschouwingen over de verhouding tussen de rechter en partijen
en tussen partijen onderling

van informatievrijheid naar informatiedwang
146. Analyse van de processuele mededelingsplichten leert dat procespar-
tijen naar Nederlands recht niet gehouden zijn om aIle relevante gegevens
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en informatie waarover zij (kunnen) besehikken eigener beweging mede
te delen. Ten gevolge van deze zgn. 'informatievrijheid' is de verhouding
tussen de reehter en partijen in een spanningsveld tereeht gekomen.
Enerzijds past informatievrijheid in de gedaehte van de processuele partij-
autonomie en de daarbij behorende lijdelijkheid van de rechter, voor zover
daar thans nog van kan worden gesproken. Anderzijds heeft de informatie-
vrijheid als gevolg van de aan een eorreete reehtsbedeling nu eenmaal
inherente behoefte aan infonnatie, de reehter juist gedreven tot aetivisme.
Het gevolg is dat de begrippen partij-autonomie en lijdelijkheid van de
reehter, die eens elkaars evenbeeld vormden, nu niet meer met elkaar
in de pas lopen: waar de partij-autonomie lijdelijkbeid implieeerde, heeft
zij geleid tot het tegendeel, te weten reehterlijk aetivisme.

De uit discovery afte leiden Engelse bewijsmededelingsplieht beperkt
daarentegen de vrijheid van partijen zozeer dat gesproken kan worden
van informatiedwang. Aldus wordt de partij-autonomie in zoverre aan
banden gelegd dat partijen beperkt zijn in hun vrijheid de procedure naar
eigen inziehten in te kleden. Daar staat eehter tegenover dat er voor de
reehter veel minder aanleiding is om daadwerkelijk en aetief aan de feiten-
vinding mee te doen. Uit een oogpunt van een evenwiehtige verhouding
tussen de reehter en partijen, verdient het uitgangspunt van informatie-
dwang dan ook de voorkeur boven dat van infonnatievrijheid.

Een andere bevinding is dat de vrijblijvendheid van de Nederlandse
proeessuele mededelingsplichten (te) weinig aanknopingspunten oplevert
waarmee hun exacte omvang zich laten vaststellen. Daardoor blijft het
niet aIleen onduidelijk wat partijen jegens de rechter, maar vooral ook
wat zij jegens elkaar in acht hebben te nemen.

Ook in deze context kan winst worden behaald met de gedachte van
informatiedwang. Discovery is gegrond op de notie van fair trial. Beide
partijen behoren naar Engels burgerlijk procesrecht in beginsel gelijkelijk
toe gang te hebben tot bewijsmiddelen en worden geacht niets achter te
houden. Mededelingsplichten die met deze scherpte zijn geconstrueerd
dwingen als het ware oog te hebben voor uitzonderingen op die
mededelingsplichten. Aldus wordt aan de hand van een systematisch
samenhangend geheel van mededelingsplichten en uitzonderingen daarop
in belangrijke mate invulling gegeven aan de verhouding tussen proces-
partijen.

de theoretische verankering
147. De eisen van redelijkheid en billijkheid vonnen op zichzelf
beschouwd een geschikt theoretisch fundament waarmee een op de
gedachte van informatiedwang gebaseerd stelsel van mededelingsplichten
en hun uitzonderingen kan worden gefonneerd. De thans in het proces-
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recht toegepaste regels van ongeschreven recht schieten op dit punt echter
tekort omdat zij niet verder reiken dan de zgn. beperkende werking van
de redelijkheid en billijkheid. Hiervoor kan een oplossing worden
gevonden door de verhouding tussen partijen als een - dyna-
mische - 'rechtsbetrekking' te duiden. Alsdan wordt zichtbaar dat de
materieelrechtelijke en procesrechtelijk constellatie in wezen verschil-
lende verschijningsvonnen van dezelfde rechtsverhouding zijn. Oit maakt
het mogelijk om in navolging van het verbintenissenrecht ook in het
procesrecht op basis van de eisen van redelijkheid en billijkheid, datgene
wat in het maatschappelijk verkeer betaamt, de goede procesorde, of hoe
men het ook maar noemen wil, aanvullende 'handelingsnonnen' op te
leggen ter compensatie van in de rechtspraktijk voorkomende, doch door
het recht niet te accepteren ongelijkheden. Hiennee is een theoretische
kader ontstaan dat voldoende ruimte biedt om op de leest van informatie-
dwang geschoeide mededelingsplichten in onder te brengen.

grondtrekken van een nieuwe stelsel van processuele mededelingsplichten
148. Het eenvoudigweg verruilen van infonnatievrijheid voor informatie-
dwang is niet de panacee voor de gesignaleerde problemen. Kritische
bestudering van de Engelse processuele mededelingsplichten heeft laten
zien dat aan infonnatiedwang (eveneens) nadelen kleven, zoals ook aan
infonnatievrijheid belangrijke voordelen zijn verbonden. Het is dan ook
verstandiger om te trachten het goede van beide uitgangspunten te
verenigen.

Dit komt erop neer de mate van lijdelijkheid van de rechter op een
evenwichtige wijze afte stemmen op de autonomie van partijen. De meest
wezenlijke elementen van het model dat hieraan beantwoordt zijn: (1)
het nauwkeurig en systematisch vastleggen van de taak en rol van partijen
in algemene mededelingsplichten, die zich in het bijzonder uitstrekken
tot een volledige weergave van het feitelijk geschil, alsmede van het
bewijsmateriaal waarvan het bestaan in de procedure (nog) niet is
gebleken, (2) een door de rechter toe te passen, maar door partijen
(autonoom) in te roepen handhavings- en sanctie-apparaat ter zake van
aIle processuele mededelingsplichten en (3) een algemene regeling van
de uitzonderingen op de mededelingsplichten, waardoor de contouren
van die mededelingsplichten scherper kunnen worden vastgesteld.

Hierbij kan in belangrijke mate worden voortgebouwd op de mede-
delingsplichten zoals zij thans al in ons burgerlijk procesrecht voorkomen.
Overwegingen van proportionaliteit en subsidiariteit vonnen een ander
in aanmerking te nemen aspect. Dit betekent dat voor zware mededelings-
plichten aileen bij wijze van uitzondering plaats is. Eenvoud siert het
procesrecht.





SUMMARY *

Duties to inform in the law of civil procedure

introduction
149. This thesis focuses on the process offact-fmding. In what ways are
the duty and role of the judge related to those of the litigants? What is
allowed to the one, but not to the other? To what extent may the litigants
back out of the process offact-fmding and withhold certain information?
These questions have drawn attention for a long time and to an increasing
extent. Normally the point of view of the judge is taken to answer the
questions. In this analysis the position of the litigants has been given
precedence, however. For that reason fact-finding was approached from
the angle of duties to inform, with which I mean a duty of one party to
provide thejudge and the other party with certain data or information
within the context of a civil law-suit. When the information of facts is
meant, I will speak about 'duty to give factual information'; when
evidence has to be given, I will use the phrase 'duty to give evidence'.

Although the phrase 'duty to inform' is used in the Netherlands, it has
hardly been applied as a conceptual framework for an analysis of the
relation between the judge and the litigants and between the litigants
together. In order to increase the knowledge on these points, it is useful
to investigate a legal system in which a tradition exists with regard to
this concept. To that end I have also studied the English law of civil
procedure.

1 Duties to inform in the law of civil procedure

the writ of summons procedure
150. The rules regarding the writ of summons ('dagvaarding') and the
statements of claims ('conclusie van eis') and of defence ('conclusie van
antwoord') prescribe the duty of the parties to give information about
the 'what' and the 'why' of their position {cf. art. 5, sub 3, 140 and 141
of the Dutch Code of Civil Procedure (CCP)). Article 1.3.3 of the Draft
CCP - a revision of the CCP, introduced in Parliament in March 1996 -
goes further and requires that the parties 'produce the facts, relevant for
their propositions, exhaustively and truthfully'. The judge may sanction
the shirking of these duties to give factual information by declaring the
writ of summons null and void or by disregarding propositions that have
not been substantiated and deal with the action as the case may be.

These duties to give factual information, imposed on the plaintiff and
the defendant, are not limited to the rules, mentioned above. The parties'
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respective duties to inform are a dynamic pair that is shaped by an
unfolding process of action and reaction; the duty to inform of one party
is partly determined by the nature and extent of the information given
by the other party. In this respect it must be mentioned that the plaintiff
may get a heavier burden of proof with regard to substantiating claims
and producing evidence in order to alleviate a too precarious position
of the other party in the procedure.

After the statement of defence the judge must determine whether the
parties must appear before him inperson, taking into account the question
whether the process of fact-finding has been effective ('comparitie na
antwoord'; art. 141a CCP; cf. also art. 2.4.7 Draft CCP). Against this
background, the appearance before the judge inorder to give information
('inlichtingencomparitie') is accompanied by stricter duties to inform:
the judge can order the parties to elucidate their position orally in court
and to hand over certain documents (art. 19a, par. 2, and more generally
art. 110 CCP (procedure before the subdistrict court); see also art. 1.3.4
Draft CCP). Besides, articles 19a CCP and 2.1.13 Draft CCP declare that
the judge interrogates the parties, while the parties as well as their
attorneys-at-law can also interrogate each other. The appearance before
the judge in order to reach a settlement ('schikkingscomparitie'; art. 19
CCP and 2.1.12 Draft CCP) implies the existence of a duty to inform:
negotiating implies giving information. The judge may conclude as he
deems fit, if a party fails to comply with his duties to inform. The Draft
CCP allows a party to remain silent when he has important reasons to
do so (art. 1.3.4, par. 2, Draft CCP).

The duty to testify, which in principle applies to the parties as well
(art. 190 and 191 CCP, 2.8.16 and 2.8.17, par. 1, Draft CCP), can also
be considered to be a duty to give evidence, although the sanctions of
articles 205, par. 1, CCP and 192, par. 2, of the Dutch Penal Code do
not apply to a testifying party. Differences between a testifying party
and other witnesses are that the former cannot exempt himself from
testifying, and that the evidential value of the testimony of a party is
limited (art. 213, par. 2, CCP). The last-mentioned rule appears to be
contrary to the principle of equality of arms, as expressed in article 6 of
the European Convention on Human Rights, as much so as the former
prohibition for parties to testify, For that reason article 213, par. 2, CCP
does not return in the Draft CCP. The duty to testify can arise before the
beginning of the procedure proper or before the stage in which evidence
has to be given. When there is a disequilibrium between the respective
interests at stake, the Dutch Supreme Court does not permit such a
provisional testimony, however.
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The hearing of expert-witnesses also implies a duty to give evidence,
as in most cases experts need information from the parties before they
can start their investigation. In these situations, the Supreme Court has
explicitly held that parties cannot exempt themselves from this duty on
the grounds that they must give evidence against themselves. The Draft
CCP decrees the cooperation of the parties (art. 2.8.49, par. 3, Draft CCP).
Application of the general principle to hear both sides leads to the
situation in which the other party can learn about the information, given
in the context of expert testimony. The same applies to observation of
property by the court.

A last duty to give evidence in the procedure of the writ of summons,
is the remarkable and potentially powerful duty to exhibit
(' exhibitieplicht'Y. In principle article 843a CCP allows for an inspection,
a copy or a summary of the exhibits in the possession of the other party,
in so far as they can serve as (written) evidence for the relevant facts at
stake.

the petition procedure
151. The petition procedure ('verzoekschriJtprocedure') is also started
by a duty to give factual information. The petition ('verzoekschrift') must,
under penalty of being declared inadmissible, contain 'a clear description
of the petition and the grounds on which it is based' (art. 429d, par. 1,
CCP). In the new rules of procedure in family and divorce cases the
legislator has set further standards for the contents of the petition (cf.
art. 799, par. 2, CCP, in which providing evidence is prescribed).
According to article 429h, par. I, CCP, article 429d CCP is also applicable
to the statement of defence ('verweerschrift'). The Draft CCP does not
change these rules (cf. art. 3.4.1 and 3.4.5 Draft CCP).

After the short, written preparation of the case by means of the petition
and the statement of defence, oral arguments are held in court
(,mondelinge behandeling'). The judge appears to have rather broad
powers to investigate in that context, which imply equally far-reaching
procedural duties to inform for the parties. In the rules of art. 429a et
seq. the powers and corresponding duties have not yet been explicitly
laid down. In the rules of procedure in family and divorce cases this has
been done, however; see articles 798 and 800 (calling up interested
parties), 803 (asking for exhibits), 809 (hearing the parties), 810 (getting
advice of the child care and protection board) CCP, and 1.3.4 Draft CCP.
The elbow-room, given to the judge, may be used by him to get
information officially. The margins within which the judge must operate
are drawn by the principle to hear both sides.
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In keeping with the oral treatment of the cases, the limited number
of rules of evidence in the petition procedure implies a large degree of
judicial discretion. Its boundaries are formed by qualitative standards
of procedure. The positions of the judge and the parties in the procedure
are to a large extent tuned to the discovery of the factual truth. In the new
rules of procedure in family and divorce cases article 799 CCP implies
the existence of duties to give evidence, just as article 803 CCP.

English law of civil procedure
152. InEnglish law the introduction to a law suit is made up of two duties
to inform. The plaintiff must describe the claim and the grounds on which
it is based in the writ, to the extent that the defendant is able to know
against which claim he has to defend himself in court. If the defendant
wishes to go to court, he will have to inform the court and the plaintiff
explicitly of his intention in the acknowledgment of service.

After this acknowledgment the parties have to defme the case in their
pleadings. This duty to give factual information obliges the parties
explicitly to inform each other of the material facts, including some
specific issues, the 'particulars'. The initiative to enforce this duty to
inform lies with the parties themselves: they can coerce each other to
give more information about the facts by means of a request for further
and better particulars. The fruits of these well-defined rules are not what
had been expected, however. With the introduction of a preliminary
exchange of witness statements it is hoped that the results will improve.
Other proposals are to simplify the rules regarding the pleadings and to
give the judge more powers in the process of fact-finding (case-
management).

The next phase is discovery. According to this duty to give evidence,
the parties must inform the court which (written) exhibits, called
'documents', they have, or had in their possession (disclosure), to be
followed by the production and inspection of the exhibits. The duty
applies to pieces of evidence which relate to an aspect of the case, as
described in the pleadings (relevance). The production must also be
necessary, "either for disposing fairly of the cause of the matter or for
saving costs" (necessity). Discovery is augmented by means of a seizure
regarding evidence, the so-called Anton Piller Order. Because of the
length of the proceedings and their costs, discovery has increasingly been
considered cumbersome. To remedy this situation it is proposed to set
more precise criteria for discovery and to improve the position of the
judge in the proceedings. Interrogatories can be considered a variety of
discovery. They are in a written form: parties send each other questions,
which have to be answered, within the boundaries of the principles of
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relevance and necessity, in writing. The answers can be used as testimo-
nial evidence.

On the duties to inform, and more specifically the duties to give
evidence, a number of exceptions has been made in the law of procedure.
The legal professional privilege is meant to guarantee the secrecy of
communication between attorney and client. The 'without prejudice' rule
protects information which has been given in the context of discussions
to reach a settlement. The privilege against self-incrimination protects
parties against criminal prosecution. These privileges have in common
that they apply to all duties to inform, in every stage of the proceedings,
and that the parties are entitled to these exceptions to the duties to inform.

Another exception is the public interest immunity, which makes pieces
of evidence immune for a duty to inform on the ground of important
national or public interests. The House of Lords has not recognized
confidentiality as a public interest which may lead to immunity. The
formulation of a new exception turned out to be impossible. In the end
the solution has been found in a stricter application of the rules regarding
duties to inform.

Procedural disputes which arise from the aforementioned rules, are
dealt with by means of directions for trial by a semi-judicial officer, the
Master. The directions can also be used to order measures to make the
case ready for a concentrated and comprehensive treatment during the
trial. There are possibilities to strengthen the role of the judge in these
proceedings as well,just as has been proposed in the case of the pleadings
and of discovery.

2 Analysis of the relation between the judge and the litigants and
between the litigants together

from afreedom to inform to an obligation to inform
153. An analysis of the procedural duties to inform shows that in Dutch
law litigants are not bound to give of their own accord all relevant data
and information in their possession to the other party. Because of this
'freedom to inform', the relation between the judge and the litigants has
moved into a field of tension. On the one hand the freedom to inform
fits in with the idea of procedural autonomy of the parties and the
corresponding passiveness of the judge, in so far as it is still accurate
to use that phrase. On the other hand the freedom to inform results in
judicial activism because of the need for information, inherent to a correct
administration of justice. As a consequence the concepts of autonomy
ofthe parties and passiveness of the judge, which corresponded closely,
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have grown apart: autonomy of the parties used to imply passiveness
of the judge, but it has resulted in its opposite, judicial activism.

In English law, however, the duty to inform, implied in discovery,
limits the freedom of the parties to such a great extent that it is apt to call
it an obligation to inform. In this way the autonomy of the parties is
hedged in to the degree that the parties are limited in the freedom to shape
the procedure according to their own wishes. The other side of the coin
is that the judge has far less reason to take an active part in the fact-
finding process. From the point of view of an evenly balanced relation
between the judge and the litigants, the principle of an obligation to
inform can be prefered rather than the freedom to inform.

Another result of the analysis is that the permissive regulation of
procedural duties to inform in Dutch law offers (too) little insight in their
actual scope. For that reason it is not only unclear what the parties have
to do vis-a-vis the judge, but also with respect to each other.

In this context the idea of an obligation to inform may be profitable
as well. Discovery is grounded in the principle of fair trial. In the English
civil law of procedure both parties have, in principle, equally access to
the pieces of evidence and are expected to withold nothing. Duties to
inform which are formulated with this strictness force attention on the
exceptions to them. In such a way the relation between the litigants is
clarified by means of a systematic whole of the duties to inform and their
exceptions.

the dogmatic grounding
154. In itself the standards of reasonableness and fairness form an
adequate dogmatic foundation for a system of duties to inform and
exceptions to them, based on the idea of the obligation to inform. Dutch
case-law about rules of procedure does not suffice in this respect,
however, because it only pertains to the so-called limiting effect of
reasonableness and fairness. A solution may be to consider the relation
between the parties as a dynamic 'legal relation'. In that way it becomes
clear that in a certain context the substantive law and the procedural rules
are at heart variants of the same relation. This enables the laying down
of 'rules of conduct' in the law of procedure, drawing inspiration from
developments in the law of obligations, and meant to compensate
inequalities that may exist in practice, but cannot be tolerated in law.
These rules are based on the standards of reasonableness and fairness,
on the behaviour, becoming in social relations, on the idea of a good
administration of justice, or whatever it may be called. Thus a theoretic
framework has been created which leaves enough room to cover duties
to inform, based on an obligation to inform.
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outlines of a new system of procedural duties to inform
155. Simply swapping the freedom to inform by an obligation to inform
is not the panacea for the problems that have been found. A critical
examination of the English procedural duties to inform has shown that
the obligation to inform also has its drawbacks, while the freedom to
inform has important advantages. It is wise to try to unite the positive
points of both principles.

This may be reached by striking a fair balance between the passiveness
of the judge and the autonomy of the parties. The central elements of
such a model are: (1) laying down the role and the obligations of the
parties systematically and unequivocally in general duties to inform,
which especially extent to the duty to give a comprehensive account of
the factual aspects of the case and of the pieces of evidence which have
not yet come up in the procedure, (2) creating a system to enforce and
sanction all procedural duties to inform, which can be applied by the
judge, but can be used autonomously by the parties as well and (3)
formulating the exceptions to the duties to inform, so that the boundaries
of these duties can be defined more accurately.

When building this model, it is to a great extent possible to use the
existing duties to inform in Dutch law. Considerations of proportionality
and subsidiarity are other aspects that have to be taken into account. This
means that heavy duties to inform must be exceptional. Simplicity is a
procedural virtue.

* Nico Florijn
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