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HOOFDSTUK 6 AANBEVELINGEN 

Hierna volgt een aantal aanbevelingen die voortvloeien uit hetgeen hiervoor in het advies 

door de expertgroep naar voren is gebracht. Zij zijn per hoofdstuk geordend. 

 

Hoofdstuk 2 

1. Het bewijsrecht dient erop gericht te zijn dat partijen zoveel mogelijk voorafgaand aan 

de procedure (de preprocessuele fase) informatie verzamelen en uitwisselen. Zie par. 2.3.2. 

2. Voor zover een partij in een bepaalde soort zaak verplicht is om voorafgaand aan een 

eventuele procedure alle benodigde informatie te vergaren, dient haar uit een – in rechters-

regelingen opgenomen en via pilots geteste – richtlijn of protocol (roadmap) duidelijk te zijn 

welke informatie zij in de voorfase dient te verzamelen voor bepaalde (soorten van) procedu-

res en dienen in die richtlijn of dat protocol aanwijzingen te worden opgenomen voor een 

effectieve bewijslevering. Zie par. 2.3.2. 

3. Het bewijsrecht dient een regeling te bevatten dat een partij die ten aanzien van een 

of meer door haar te stellen en te bewijzen feiten in gebreke is gebleven gebruik te maken 

van mogelijkheden van bewijsgaring die redelijkerwijs in de preprocessuele fase voor handen 

waren, tijdens de procedure in beginsel geen of slechts beperkt mogelijkheden krijgt voor het 

(nader) stellen van die feiten of (nadere) bewijslevering daarvan. Een uitzondering daarop zou 

moeten gelden voor voor de gevallen dat (1) die partij niet de beschikking heeft kunnen krijgen 

over de betreffende informatie, (2) die partij in de preprocessuele fase redelijkerwijs niet be-

hoefde te voorzien dat die feiten voor de beslissing van de zaak van belang zouden kunnen 

zijn dan wel (3) dat de rechter niet over het geschil kan beslissen zonder nadere aanvullende 

informatie, omdat anders op een onjuiste of onvolledige feitelijke of juridische grondslag zou 

worden beslist. Zie par. 2.3.3. 

4. Het bewijsrecht dient partijen jegens elkaar te verplichten in de preprocessuele fase 

mee te werken aan het verstrekken van alle informatie die redelijkerwijs voorzienbaar van 

belang is voor de oplossing of beslissing van hun geschil, behoudens zwaarwegende belangen 

om dit niet te doen. Zie par. 2.3.4. 
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5. In plaats van de thans bestaande afzonderlijke verzoeken tot een voorlopige bewijs-

verrichting (voorlopig getuigenverhoor, voorlopig deskundigenbericht, voorlopige plaatsop-

neming en het verzoek tot inzage in bescheiden) dient het mogelijk te worden om te volstaan 

met één ‘verzoek tot voorlopige bewijsverrichtingen’. Een dergelijk verzoek kan tijdens een 

mondelinge behandeling in samenspraak met rechter en wederpartij nader worden omlijnd, 

zodat bewijslevering kan plaatsvinden door middel van de meest passende en effectieve be-

wijsverrichting. Zie par. 2.3.4. 

 

Hoofdstuk 3 

6. De regeling van het inzagerecht dient vereenvoudigd te worden en aan te sluiten bij 

de regeling van de andere bewijsverrichtingen, bij ontwikkelingen in het Europese recht en 

het arbitragerecht, bij wetsvoorstel 33 079 en bij de KEI-wetgeving. Zie par. 3.5.1. 

7. Bij het formuleren van de toetsingscriteria voor de beoordeling van een vordering tot 

inzage verdient het aanbeveling om aansluiting te zoeken bij de criteria die gelden voor de 

criteria voor voorlopige bewijsverrichtingen. Zie par. 3.5.2. 

8. Bij de modernisering van het inzagerecht verdient aanbeveling in plaats van 'beschei-

den' het ruimere begrip 'gegevens' te gebruiken – in ruime zin zodat daaronder elk ander soort 

bewijsmateriaal valt - en aldus aan te sluiten bij art. 1019a Rv. Zie par. 3.5.3 en 4.2.4. 

9. Bij de modernisering van het inzagerecht verdient het aanbeveling het vereiste van 

’rechtmatig belang’ te vervangen door ‘voldoende belang’. Zie par. 3.5.4. 

10. Ook ten aanzien van een vordering tot inzage dient de eis te gelden dat de vordering 

niet in strijd is met de goede procesorde. Zie par. 3.5.5 

11. Ook ten aanzien van een vordering tot inzage dient te gelden dat zij niet kan worden 

toegewezen indien sprake is van misbruik van bevoegdheid. Zie par. 3.5.6 

12. Het verdient aanbeveling om een vordering tot inzage die zou leiden tot een zogeheten 

fishing expedition af te wijzen wegens ‘strijd met een goede procesorde’ dan wel 'misbruik 

van bevoegdheid'. Zie par. 3.5.6. 
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13. Ten aanzien van de verdere inpassing van het inzagerecht dient als uitgangspunt te 

worden genomen dat de criteria voor de toepassing of toelaatbaarheid van alle bewijsmidde-

len zoveel mogelijk gelijk zijn. Zie par. 3.6.1. 

 

Hoofdstuk 4 

15. Bewijsbeslag moet ook in niet-IE-zaken kunnen worden gelegd op ander bewijsmate-

riaal dan de in art. 843a Rv genoemde bescheiden. Zie par. 4.2.4. Ze ook aanbeveling 9. 

16. Een nieuwe regeling van het inzagerecht en van bewijsbeslag dienen te worden opge-

nomen in de negende afdeling van de tweede titel van het eerste boek Rv (bewijs), in een 

nieuwe § 3 tezamen met de daarin nu opgenomen regeling van openlegging van boeken, be-

scheiden en geschriften. Zie par. 4.2.5. 

17. Deze mogelijkheid van schriftelijk getuigenbewijs dient dan ook in de wet te worden 

geregeld, namelijk in de paragraaf over getuigenbewijs (§ 4 van de negende afdeling). Zie par. 

4.3.2. 

18. Waar de beoordeling van het geschil grotendeels afhankelijk is van een oordeel van 

deskundigen, verdient invoering van de mogelijkheid tot een verplicht joint statement over-

weging. Zie par. 4.3.3. 

19. De deurwaarder dient de bevoegdheid te krijgen een proces-verbaal van constatering 

op te maken. Zie par. 4.4.2. 

 

Hoofdstuk 5 

20. Ten aanzien van het omgaan door de rechter met vertrouwelijke gegevens dient een 

regeling te worden ingevoerd conform het in par. 5.5 beschreven stappenplan. 

21. Het verdient aanbeveling dat art. 22 lid 4 Rv aldus wordt gewijzigd, dat de vraag of de 

weigering om stukken over te leggen gerechtvaardigd is, steeds dient te worden voorgelegd 

aan een andere rechter dan de rechter die de hoofdzaak behandelt. Zie par. 5.6. 

  




