
  

Sanctionering bij bewuste vernietiging van
bewijsmateriaal, vergaand genoeg?

Hof ’s-Hertogenbosch 10 januari 2017,
ECLI:NL:GHSHE:2017:31

1. Inleiding
In het arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 10
januari 2017 staat productaansprakelijkheid centraal.1 In
2008 is de benadeelde van een uitschuifbare ladder gevallen
doordat deze is geknikt. De benadeelde is als gevolg hiervan
arbeidsongeschikt geraakt. De benadeelde stelt daarop de pro-
ducent aansprakelijk. Volgens het hof moet op grond van arti-
kel 6:188 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) de bena-
deelde het gebrek, de schade en het causaal verband daartussen
bewijzen. Hierbij wordt hij geholpen door de zogenaamde res
ipsa loquitur-leer.2 Deze leer houdt in dat bij normaal gebruik
het product wordt vermoed gebrekkig te zijn. De producent
kon derhalve volstaan met het ontzenuwen van het vermoe-
den dat de ongevalsladder gebrekkig was. Hierin is hij volgens
het hof geslaagd. Nu het gebrek niet is komen vast te staan, is
het aan de benadeelde om het gebrek te bewijzen. De ongevals-
ladder is echter door de producent vernietigd, waardoor de
benadeelde door toedoen van de producent in bewijsnood is
gebracht. Het feit dat contra-expertise door het handelen van
de producent niet meer mogelijk is, dient voor rekening en
risico van de producent te komen. Dat leidt in deze zaak ech-
ter (nog) niet tot toewijzing van de vorderingen. Er wordt
door het hof een deskundige aangewezen, die zal kijken of, in
het geval de ladder nog beschikbaar zou zijn geweest, er nog
relevant onderzoek aan de ongevalsladder gedaan had kunnen
worden en waartoe dit zou hebben geleid.

De vraag die in dit arrest centraal stond, was welke consequen-
ties de vernietiging van de ongevalsladder diende te hebben
voor de bewijspositie van de benadeelde en de toewijsbaarheid
van de vordering van de benadeelde. In deze annotatie wordt
onderzocht of het hof een andere route van het bewijsrecht
had kunnen dan wel had moeten bewandelen, om zo te komen
tot een rechtvaardigere uitkomst in deze procedure.

2. Feiten
In september 2008 heeft de benadeelde bij de plaatselijke
Makro een uitschuifbare ladder gekocht van het type ‘Xtend
and Climb’ (hierna: ongevalsladder). Deze ladders zijn door
producent Trebs naar Nederland geïmporteerd. De ladder
werd thuis regelmatig door de benadeelde gebruikt om de zol-
dervliering te bereiken. Op 4 januari 2009 is de benadeelde,
zoals zij altijd deed, de ongevalsladder opgeklommen, waarbij
zij ten val is gekomen. Zij is bij deze val met haar rug op de

1. Hof ’s-Hertogenbosch 10 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:31.
2. De res ipsa loquitur-leer houdt in dat uit de aard van het gebeuren dat

schade heeft veroorzaakt of uit de aard van de schade zelf de oorzaak
wordt afgeleid; W.D. Asser, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefe-
ning van het Nederlands burgerlijk recht. Procesrecht 3, Deventer: Klu-
wer 2013, nr. 305.

ongevalsladder gevallen en met haar hoofd op de vloer. De
ongevalsladder bleek boven de vijfde trede – bij de beide staan-
ders van de ladder – op exact dezelfde wijze parallel geknikt.
De benadeelde heeft als gevolg van het ongeval letsel opgelo-
pen en is volledig arbeidsongeschikt geraakt.

De benadeelde heeft bij brief van 8 januari 2009 Trebs op
grond van artikel 6:185 BW aansprakelijk gesteld voor de gele-
den en nog te lijden materiële en immateriële schade. Een
belangrijk punt is dat Trebs in deze brief tevens uitdrukkelijk
wordt verzocht om de ongevalsladder, die inmiddels in het
bezit van Trebs is, niet te vernietigen. De verzekeraar van
Trebs, Nationale Nederlanden, heeft aan CED Personenscha-
de B.V. (hierna: CED) opgedragen om een personenschade-
rapportage op te stellen. Uit het rapport blijkt dat keuringen
en testen slechts op enkele exemplaren worden uitgevoerd en
derhalve niet elke ladder aan een strenge keuring wordt onder-
worpen. In het door CED opgestelde rapport is bepaald dat de
ongevalsladder voor technisch onderzoek naar Stork FDO
Inoteq B.V. (hierna: Stork) opgestuurd diende te worden. Bij
dit technisch onderzoek kwam naar voren dat de feitelijke
oorzaak van het knikken niet kan worden achterhaald door
middel van het uitgevoerde onderzoek. Nationale Nederlan-
den heeft op grond van dit onderzoeksrapport geconcludeerd
dat aansprakelijkheid van Trebs niet vaststaat en/of aange-
toond is. De benadeelde heeft dit rapport van kritisch com-
mentaar voorzien. Stork heeft echter de door haar opgenomen
conclusie gehandhaafd. De benadeelde heeft de aansprakelijk-
heidstelling gehandhaafd en meegedeeld dat zij de ongevalslad-
der door een deskundige zal laten onderzoeken. Hierbij is
gevraagd om afgifte van de ongevalsladder. Door middel van
deze afgifte zou het mogelijk zijn om een contra-expertise uit
te voeren op de ladder. Tevens zou de afgifte nodig kunnen
zijn voor een voorlopig deskundigenbericht. Trebs heeft hier-
op bij e-mail van 12 mei 2011 laten weten dat zij de ongevals-
ladder heeft vernietigd. Daarop heeft de benadeelde Trebs op
23 januari 2012 gedagvaard.

3. Behandeling in eerste aanleg
De benadeelde heeft in eerste aanleg kort samengevat gevor-
derd dat Trebs wordt veroordeeld tot voldoening van de door
haar geleden en nog te lijden schade als gevolg van het ongeval,
op te maken bij staat en te vermeerderen met rente en kosten.3
In eerste aanleg werd de zaak behandeld door de Rechtbank
Oost-Brabant. Bij tussenvonnis van 20 maart 2013 heeft de
rechtbank Trebs toegelaten tegenbewijs4 te leveren tegen de
aanname dat de ongevalsladder gebrekkig was. Deze aanname
was gebaseerd op het feit dat was vastgesteld dat eiseres nor-

3. Rb. Oost-Brabant 20 maart 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ5497,
r.o. 3.1.

4. Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen tegendeelbewijs en
tegenbewijs. Bij tegendeelbewijs dient de ‘wederpartij’ het bewijs van het
tegendeel te leveren, waarvoor zij in dat geval ook het bewijsrisico draagt.
Bij tegenbewijs dient de ‘wederpartij’ het geleverde bewijs te ontzenu-
wen. Als de ‘wederpartij’ daarin slaagt, rust op de oorspronkelijk daar-
mee belaste partij de bewijslast en daarmee het bewijsrisico; P.S.T. Awa-
ter, Op wie rust de bewijslast?, Bedrijfsjuridische Berichten 2009/15.
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maal gebruik maakte van de ladder.5 De rechtbank heeft daar-
op het vermoeden gebaseerd dat het knikken van de ongevals-
ladder moet zijn veroorzaakt door een gebrek aan de ongevals-
ladder, conform de res ipsa loquitur-leer. Door zowel Trebs als
eiseres zijn getuigen opgeroepen. Trebs stelt zich op het stand-
punt dat het vermoeden van een gebrek door haar is ontze-
nuwd. Aan de hand van de getuige concludeert Trebs dat de
schade aan de ladder een gevolg moet zijn geweest van de val-
partij, en niet de oorzaak.6

De benadeelde stelt zich op het standpunt dat Trebs niet is
geslaagd in het leveren van tegenbewijs en voert daarbij aan dat
Trebs niet alleen het vermoeden dient te ontzenuwen, maar
ook een andere oorzaak voor het ontstaan van de val aanneme-
lijk moet maken. In haar benadering geldt dat des te meer,
omdat zij in bewijsproblemen is gekomen doordat Trebs de
ongevalsladder heeft vernietigd. Daarbij stelt ze dat de ladder
niet geknikt zou zijn door de val. Als dit het geval was geweest,
dan was dit namelijk niet gebeurd ter hoogte van de vijfde tre-
de, aangezien de benadeelde daarop stond.7

De rechtbank overweegt dat alle deskundigen het eens zijn
over het feit dat de beschadiging aan de ladder niet kan zijn
ontstaan als de ladder scheef stond of scheef werd belast. De
rechtbank acht het door Trebs geschetste scenario dan ook
niet voldoende onderbouwd en derhalve niet aannemelijk.
Daar komt bij dat niet de ongevalsladder is onderzocht, maar
een speciaal voor het onderzoek geproduceerde ladder. De
rechtbank oordeelt dat hieruit niet zonder meer de conclusie
kan worden getrokken dat de ongevalsladder, net als de onder-
zochte testladder, zeer sterk was en niet kon knikken bij nor-
maal gebruik.8 De rechtbank stelt vervolgens vast dat Trebs er
niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat de benadeelde de
ladder niet normaal heeft gebruikt, maar dat Trebs er wel in is
geslaagd twijfel op te roepen over de juistheid van het vermoe-
den van gebrekkigheid van de ladder. Volgens de rechtbank is
er sprake van een zogenaamde ‘non liquet’-situatie,9 waarin
niet meer is vast te stellen wat er precies is gebeurd. Dat de lad-
der is vernietigd door toedoen van Trebs, waardoor de bena-
deelde niet in de gelegenheid is geweest om zelf onderzoek te
doen naar de ladder, komt voor risico en rekening van Trebs.10

De vordering van eiseres wordt derhalve toegewezen. Hierop
heeft Trebs hoger beroep ingesteld.

5. Rb. Oost-Brabant 20 maart 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ5497,
r.o. 4.2.

6. Rb. Oost-Brabant 24 december 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:8103,
r.o. 2.4.

7. Rb. Oost-Brabant 24 december 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:8103,
r.o. 2.5.

8. Rb. Oost-Brabant 24 december 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:8103,
r.o. 3.6.

9. Non liquet betekent in het Latijn: het is niet duidelijk. In dit geval kan
de rechter geen enkele duidelijkheid verkrijgen over de feiten die door de
partijen zijn gesteld. Zij kunnen bijvoorbeeld niet worden bewezen,
omdat er geen bewijsmiddelen zijn waarmee dat kan gebeuren, en even-
min kan hun tegendeel worden aangetoond; Asser 2013/283.

10. Rb. Oost-Brabant 24 december 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:8103,
r.o. 3.7.

4. Arrest hof
Trebs heeft in hoger beroep zes grieven aangevoerd, waarbij zij
concludeert tot vernietiging van de vonnissen van 20 maart
201311 en 24 december 201412 en tot afwijzing van de vorde-
ringen van de benadeelde.13 Met de eerste grief tracht Trebs
het vermoeden van de rechtbank, dat de benadeelde normaal
gebruik heeft gemaakt van de ongevalsladder en derhalve de
ongevalsladder gebrekkig was, te ontkrachten. Daarbij stelt
Trebs in haar tweede grief dat de rechtbank ten onrechte heeft
overwogen dat de conclusies van een werktuigbouwkundig
ingenieur die betrekking hebben op een testladder, niet zonder
meer gelden voor de ongevalsladder. De derde grief gaat ervan
uit dat Trebs wel degelijk een alternatief scenario aannemelijk
heeft gemaakt. Grief vier voegt hieraan toe dat de rechtbank
ten onrechte doorslaggevende betekenis heeft toegekend aan
het feit dat de ongevalsladder niet meer beschikbaar was. Met
grief vijf maakt Trebs bezwaar tegen de toewijzing door de
rechtbank van de vordering van gedaagde, aangezien er volgens
Trebs geen sprake kan zijn van een gebrekkige ongevalsladder.
Grief zes is voorwaardelijk voor het geval de eerste vijf grieven
zouden falen en houdt in dat de rechtbank ten onrechte de
zaak heeft verwezen naar de schadestaatprocedure.

Het hof stelt voorop dat op grond van artikel 6:188 BW het
uitgangspunt is dat in geval van productaansprakelijkheid de
benadeelde het gebrek, de schade en het causaal verband daar-
tussen moet bewijzen. Wel geldt ten aanzien van het gebrek de
zogenaamde res ipsa loquitur-leer. Voor de productaansprake-
lijkheid betekent dit volgens het hof dat, indien vaststaat dat
de benadeelde normaal gebruik heeft gemaakt van het product
en het product toch schade veroorzaakt, het product wordt
vermoed gebrekkig te zijn behoudens de aanwezigheid van bij-
zondere omstandigheden waaruit iets anders zou volgen, en
behoudens tegenbewijs.14 Naar het oordeel van het hof is de
rechtbank terecht uitgegaan van normaal gebruik van de onge-
valsladder door de benadeelde. De benadeelde heeft naar het
oordeel van het hof steeds consequent omtrent de toedracht
van het ongeval verklaard. Zij verklaarde dat zij stilstond op de
ladder en over de vliering kon kijken, de ladder knikte en zij
vervolgens achterover is gevallen. Die verklaring is in overeen-
stemming met het feit dat beide staanders in gelijke mate zijn
verbogen. Verder zijn de overige bevindingen, zoals die van de
schaderapporteur van CED en de schadesporen die zijn gecon-
stateerd bij het stucwerk, langs het plafond en de beschadiging
aan de dop aan de bovenzijde van de ongevalsladder, niet in
tegenspraak met hetgeen de benadeelde heeft verklaard over
de toedracht. Daarnaast ontbrak elke aanwijzing voor ander
dan normaal gebruik van de ongevalsladder. Hieruit zou men
de gevolgtrekking kunnen maken dat de ladder ten tijde van
het gebruik niet scheef zou hebben gestaan. De redenering van

11. Rb. Oost-Brabant 20 maart 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ5497.
12. Rb. Oost-Brabant 24 december 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:8103.
13. Hof ’s-Hertogenbosch 10 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:31,

r.o. 6.3.1.
14. Hof ’s-Hertogenbosch 10 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:31,

r.o. 6.4.1.
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Trebs dat van normaal gebruik geen sprake kon zijn geweest,
wordt door het hof afgewezen, omdat deze redenering indruist
tegen de res ipsa loquitur-leer.15 Het hof oordeelt daarbij dat
het door Trebs te leveren bewijs geen tegendeelbewijs16 hoeft
te zijn, maar dat tegenbewijs voldoende is. Trebs kon volstaan
met het ontzenuwen van het vermoeden dat de ongevalsladder
gebrekkig was. Daarin is Trebs volgens het hof geslaagd,
omdat bij het onderzoek geen defecten aan het licht waren
gekomen en de ladder enige tijd zonder problemen was
gebruikt.17 Het hof neemt in overweging dat het rapport van
de deskundige eenzijdig in opdracht van Trebs tot stand is
gekomen. De deskundige heeft op kritische opmerkingen die
door de benadeelde zijn aangebracht gereageerd, maar daarbij
blijft het een feit dat zij niet betrokken is geweest bij de keuze
van de deskundige, noch bij de vraagstelling aan de deskundi-
ge, noch bij het daadwerkelijke onderzoek zelf. Volgens het
hof heeft de benadeelde in beginsel recht op en belang bij een
aan de ongevalsladder uit te voeren contra-expertise. Het hof
oordeelt met de rechtbank dat het feit dat die contra-expertise
door toedoen van Trebs niet meer mogelijk is, voor rekening
en risico van Trebs dient te komen. Dat leidt echter niet zon-
der meer tot toewijzing van de vorderingen.18

Het hof beveelt in dit tussenarrest een nieuw onderzoek door
een deskundige. Bij dit onderzoek dient te worden gekeken of
door middel van andersoortig dan wel nader onderzoek aan de
ongevalsladder andere bevindingen aan het licht waren geko-
men, in die zin dat één of meer gebreken worden geconsta-
teerd die mogelijk een oorzaak van het ongeval zijn. Als dat zo
is – en er dus bij beschikbaarheid van de ongevalsladder geen
gebrek te constateren zou zijn –, zou het volgens het hof niet
redelijk zijn om aan het vernietigen van de ongevalsladder
door de importeur de toewijzing van de vorderingen van de
benadeelde te verbinden. Volgens het hof heeft Trebs in dat
geval de benadeelde immers niet in een nadeligere
(bewijs)positie gebracht.19 Het hof gelast deskundigenonder-
zoek over de vraag of er nog relevant onderzoek had kunnen
plaatsvinden als de ladder nog beschikbaar zou zijn geweest.20

5. Commentaar

5.1 Inleiding
De overwegingen die het hof in dit arrest aan zijn dictum ten
grondslag legt, deel ik niet. Op cruciale punten had het hof
mijns inziens voor een andere benadering kunnen en mis-

15. Hof ’s-Hertogenbosch 10 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:31,
r.o. 6.4.2.

16. Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen tegendeelbewijs en
tegenbewijs. Bij tegendeelbewijs dient de ‘wederpartij’ het bewijs van het
tegendeel daadwerkelijk te leveren; Awater 2009.

17. Hof ’s-Hertogenbosch 10 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:31,
r.o. 6.4.3-6.4.4.

18. Hof ’s-Hertogenbosch 10 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:31,
r.o. 6.4.6-6.4.7.

19. Hof ’s-Hertogenbosch 10 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:31,
r.o. 6.4.7.

20. Hof ’s-Hertogenbosch 10 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:31,
r.o. 6.4.9-6.4.10.

schien wel moeten kiezen, die meer recht doet aan de specifie-
ke situatie. Door het toepassen van de res ipsa loquitur-leer in
deze zaak keert het hof de bewijslast niet om, en biedt het de
benadeelde geen handvatten om uit haar bewijsnood te gera-
ken, waarin de benadeelde is gebracht door toedoen van haar
wederpartij. Deze leer houdt in dat uit de aard van het gebeu-
ren dat de schade heeft veroorzaakt, of uit de aard van de scha-
de zelf, de oorzaak wordt afgeleid.21

Volgens de hoofdregel van artikel 150 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) rust de bewijslast op degene
die ‘stelt’. Er zijn echter uitzonderingen op deze hoofdregel
mogelijk. Zo kan de benadeelde aan de bewijslast ontkomen
op grond van prima facie-bewijs22 of de res ipsa loquitur-leer.
Het hof stelt in r.o. 6.4.1 van dit arrest terecht dat op grond
van artikel 6:188 BW de bewijslast van het gebrek, de schade
en het causaal verband voor rekening van de benadeelde
komen. Met de regel uit artikel 6:188 BW wordt beoogd om
te voorkomen dat de bewijslast ter zake van gebrek, schade en
causaliteit wordt omgedraaid. In zoverre is er sprake van een
bepaling die de belangen van de producent beoogt te bescher-
men.23 Ten aanzien van het gebrek wordt door het hof de res
ipsa loquitur-leer toegepast. Wanneer men dit toepast op de
productaansprakelijkheid betekent dit dat, in het geval de
rechter oordeelt dat de benadeelde normaal gebruik van het
product heeft gemaakt en het product toch schade heeft ver-
oorzaakt, het product wordt vermoed gebrekkig te zijn behou-
dens de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden waaruit
iets anders zou volgen en behoudens tegenbewijs.24 Als de
benadeelde derhalve aannemelijk weet te maken dat het pro-
duct op een normale wijze is gebruikt en het product niette-
min schade heeft veroorzaakt, dan wijst dat op gebrekkigheid
van het product.25

In dit commentaar zal ik allereerst ingaan op de vraag of het
terecht is dat het hof gebruik maakt van de res ipsa loquitur-

21. De res ipsa loquitur-leer gaat ervan uit dat er geen direct bewijs voorhan-
den is. Als dat wel voorhanden is, hoeft er immers niets afgeleid te wor-
den uit andere feiten. Res ipsa loquitur is een middel om aan de bewijs-
nood van de eisende partij tegemoet te komen, met als gevolg dat de aan-
sprakelijkheid van de gedaagde wordt verscherpt. Door middel van ver-
moedens wordt de eiser geholpen in de bewijsvoering zonder dat aan de
verdeling van het bewijsrisico gesleuteld diende te worden; I. Giesen, Res
ipsa loquitur, een bijzonder vermoeden in het aansprakelijkheidsrecht,
WPNR 1997/6265, p. 242, Asser 2013/305 en HR 24 december 1993,
NJ 1994/214.

22. Bij prima facie-bewijs gaat het om het vaststellen van feiten met behulp
van algemene ervaringsregels. Zo kan het zijn dat de aard van de gebeur-
tenis die schade heeft veroorzaakt, wijst op een bepaalde oorzaak. Ook
schade zelf kan wijzen op een bepaalde gebeurtenis als oorzaak en daar-
mee op de causaliteit tussen schade en gebeurtenis; Asser 2013/304.

23. C.J.J.M. Stolker, Bewijslastverdeling, in: C.J.J.M. Stolker (red.), Groene
Serie Onrechtmatige daad, Deventer: Wolters Kluwer (online, laatst bij-
gewerkt op 20 december 2016), art. 6:188 BW (bewijslast), aant. 1.

24. G.H. Lankhorst, Commentaar op art. 6:188 BW, in: C.J.J.M. Stolker
e.a. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek, Deventer: Wol-
ters Kluwer 2017 (ook online) en HR 24 december 1993,
ECLI:NL:HR:1993:ZC1197.

25. Stolker, in: GS Onrechtmatige daad, art. 6:188 BW (bewijslast), aant.
2.1.
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leer, in de zin dat er in onderhavige omstandigheden van
bewijsnood toepassing gegeven had moeten worden aan het
figuur van omkering van de bewijslast. Vervolgens zal ik
onderzoeken of er een schending is van de equality of arms,
waarna ik als laatste nog in zal gaan op de oplossing van het
hof, die mijns inziens niet voor de hand ligt.

5.2 Slechts toepassing van de res ipsa loquitur?
Voor de schade die bij de ongevalsladder is geconstateerd,
geldt zoals gezegd de res ipsa loquitur-leer; uit het ene feit
wordt een ander feit afgeleid. Hierbij wordt aan de bewijsnood
van een eisende partij tegemoetgekomen in de gevallen waarbij
er geen direct bewijs is, met als gevolg dat de aansprakelijkheid
van de gedaagde wordt verzwaard. Hiermee vormt het met een
feitelijk vermoeden een alternatief voor het verschuiven van
het bewijsrisico.26 Belangrijk is om nogmaals op te merken dat
het bewijsrisico27 hierbij niet verschuift en blijft rusten op de
eiser. Dat het bewijsrisico niet verschuift, geldt naar Neder-
lands recht in het algemeen voor vermoedens.28 Doorgaans
rusten bewijsrisico en bewijsleveringslast op dezelfde partij,
maar dat hoeft niet. De wetgever en de rechter hebben name-
lijk verschillende instrumenten om het bewijsrisico en de
bewijsleveringslast te verschuiven of het gewicht van de last te
verzwaren dan wel te verlichten. In tegenstelling tot de bewijs-
last in de zin van de bewijsleveringslast, die zich richt op de
partij die moet bewijzen, richt het bewijsrisico zich op de rech-
ter die aan het einde van de rit moet beslissen over de bewijsle-
vering.29 Bij de res ipsa loquitur-leer behoeft de wederpartij
slechts tegenbewijs te leveren. Het leveren van tegendeelbewijs
is derhalve bij de res ipsa loquitur-leer niet vereist. Bij tegen-
bewijs is het genoeg dat het vermoeden wordt ontzenuwd.30

Dit is een relatief lage maatstaf, waarbij er slechts twijfel dient
te worden gezaaid door de wederpartij waartegen het vermoe-
den geldt. Het bewijsrisico blijft rusten bij de eiser. Als dat
niet zo zou zijn, dan zou het zaaien van twijfel onvoldoende
zijn; dan zou tegendeelbewijs nodig zijn. De gedaagde mag
eventueel zelf ook met bewijs komen om het vermoeden te
ontkrachten. Aantonen dat onzorgvuldigheid van zijn zijde
niet het meest waarschijnlijk is, volstaat daarbij.31

Met het verzoek tot tegendeelbewijs beoogt de benadeelde de
bewijslast om te laten keren door het hof.32 Het hof oordeelt
daarentegen in r.o. 6.4.3 dat het door Trebs te leveren bewijs
géén tegendeelbewijs behoeft te zijn, aangezien dit in strijd zou
zijn met de hoofdregel van artikel 150 Rv. Deze overweging
komt op mij niet logisch over. Het hof had immers als conse-

26. Giesen 1997, p. 242.
27. Bewijsrisico betekent dat de partij die de bewijslast heeft het risico

draagt dat de gestelde feiten niet worden bewezen; T. Röell, Bewijslast-
verdeling voor beginners, Advocatenblad 2008, afl. 12, p. 498.

28. Giesen 1997, p. 245.
29. Asser 2013/272 en 283.
30. Lankhorst, in: T&C BW 2017, art. 6:174 BW.
31. Giesen 1997, p. 244.
32. Wat met tegendeelbewijs wordt bedoeld, is niet altijd duidelijk en heeft

al vaker geleid tot verwarring tussen partijen en ook voor de rechter; J.R.
Sijmonsma, Tegenbewijs en tegendeelbewijs, reactie op de omkeringsre-
gel en de redelijkheid en billijkheid, AA (52) 2003, afl. 9, p. 636.

quentie voor het vernietigen van een bewijsstuk de uitzonde-
ring op de hoofdregel van artikel 150 Rv, de tenzij-bepaling
die op grond van de redelijkheid en billijkheid kan worden
gebezigd, kunnen toepassen en het verzoek van gedaagde op
die grond kunnen toewijzen. Op deze manier zou mijns
inziens recht worden gedaan aan de concrete omstandigheden
van de situatie. In de volgende paragraaf zal ik aan de hand van
het arrest B/Interpolis en vergelijkbare jurisprudentie toelich-
ten waarom nu juist deze tenzij-bepaling toepassing had ver-
diend.

5.3 Bewijsnood en omkering van de bewijslast
Zoals ook het hof erkent en opmerkt, verkeert gedaagde in
bewijsnood.33 Dat men in bewijsnood verkeert, is echter op
zichzelf onvoldoende reden om tot omkering van de bewijslast
te komen, daarvoor zullen bijkomende omstandigheden ver-
eist zijn.34 De rechter dient met terughoudendheid gebruik te
maken van de mogelijkheid om de bewijslast op grond van de
redelijkheid en billijkheid om te keren.35 Wanneer een partij
door toedoen van haar wederpartij in bewijsnood komt, is er,
anders dan het hof oordeelt, voor uitzondering op de hoofd-
regel juist wél plaats.36 Daarvoor bestaat in het Nederlandse
recht immers de redelijkheid en billijkheid als tenzij-grond.
Ook in de eerdere jurisprudentie is meermaals naar voren
gekomen dat op deze gronden omkering van de bewijslast
gerechtvaardigd is en derhalve dient te worden toegepast.37

Het is, zoals gezegd, echter van groot belang dat deze uitzon-
dering met terughoudendheid en onder bijzondere omstandig-
heden wordt toegepast.38 Daarnaast dient de rechter, wanneer
hij besluit tot bewijslastomkering op grond van de redelijkheid
en billijkheid, de omstandigheden vast te stellen die ervoor
hebben gezorgd dat hij tot zodanig oordeel is gekomen. De
rechter dient tevens inzicht te geven in de gedachtegang die hij
daarbij heeft gevolgd.

Omkering van de bewijslast was in casu mijns inziens redelijk
geweest.39 De benadeelde had immers duidelijk per brief aan-
gegeven dat de ongevalsladder beschikbaar moest blijven in
verband met een contra-expertise en derhalve niet vernietigd
mocht worden. Nu wederpartij de ongevalsladder toch heeft
vernietigd, vormt dit door toedoen van de wederpartij een bij-

33. Hof ’s-Hertogenbosch 10 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:31,
r.o. 6.4.6.

34. HR 12 juli 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9428, r.o. 3.6; HR 31 oktober
1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2476, r.o. 3.4. Dat deze lijn nog steeds
wordt gevolgd, blijkt ook uit Hof Den Haag 23 november 2016,
ECLI:NL:GHDHA:2016:4016, r.o. 6.

35. HR 17 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2955, NJ 2009/196.
36. Dat wil zeggen een onredelijk zware bewijspositie.
37. HR 20 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU4529 (B/Interpolis), r.o.

3.5.5; HR 11 juli 2008, ECLI:NL:PHR:2008:BC8967, concl. A-G Ver-
kade, onder 5.11; Hof ’s-Hertogenbosch 4 oktober 2016,
ECLI:NL:GHSHE:2016:4434, r.o. 3.10; Hof Den Haag 25 oktober
2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:4139, r.o. 3.2; Hof ’s-Hertogenbosch
2 april 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ6721, r.o. 4.7.1.

38. HR 17 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2955 en HR 9 augustus
2005, ECLI:NL:HR:2005:AT8238.

39. HR 20 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU4529 (B/Interpolis) en
HR 12 januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9428.
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zondere omstandigheid, waardoor bewijs van aansprakelijk-
heid voor de gedaagde niet meer mogelijk was.

5.4 Strijd met de equality of arms?
Daarnaast bekruipt mij de gedachte dat er in casu een mogelij-
ke schending van de equality of arms is. De equality of arms
gaat uit van de gedachte dat geen van partijen benadeeld mag
worden ten opzichte van de andere partij. Dit is voor het
civiele proces onder andere neergelegd in het standaardarrest
Dombo/Nederland.40 Elke partij dient een redelijke mogelijk-
heid te hebben om haar zaak te presenteren, inclusief haar
bewijs. Het mag niet zo zijn dat één partij ‘at a substantial dis-
advantage vis a vis his opponent’ geplaatst wordt.41 Het gaat
hier immers om een onderzoeksrapport dat eenzijdig in
opdracht van Trebs tot stand is gekomen. De benadeelde is
niet betrokken geweest bij de keuze voor deze deskundige,
noch bij de vraagstelling aan de deskundige, noch bij het
onderzoek, wat ertoe zou kunnen leiden dat het beginsel van
de equality of arms niet wordt gewaarborgd.42 Op grond van
artikel 19 Rv mag de rechter zijn oordeel ten nadele van een
partij niet baseren op bescheiden of andere gegevens waarover
die partij zich niet voldoende heeft kunnen uitlaten. Dit vloeit
tevens voort uit artikel 6 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (EVRM). Dit brengt mee dat de desbetreffende par-
tij de gelegenheid moet hebben gehad om effectief commen-
taar te leveren op een deskundigenbericht dat aan de rechter-
lijke beslissing ten grondslag wordt gelegd.43 De vraag bestaat
of dit in de onderhavige casus zo is, nu de ongevalsladder is
vernietigd. Daarbij komt dat de wederpartij altijd in de gele-
genheid moet worden gesteld tot het leveren van tegenbewijs
op grond van artikel 151 lid 2 Rv. Gelijke behandeling van
procespartijen staat daarbij op de voorgrond.44 Het hof erkent
dat de benadeelde recht en belang heeft bij een contra-experti-
se. Dat die contra-expertise door toedoen van Trebs niet meer
mogelijk is, komt terecht voor rekening en risico van Trebs.
Doordat de ongevalsladder door Trebs is vernietigd, kan een
gelijke behandeling feitelijk niet meer plaatsvinden. Dit reflec-
teert in mijn optiek echter onvoldoende in het feit dat er vol-
gens het hof slechts sprake dient te zijn van tegenbewijs en niet
van omkering van de bewijslast.45 Dit zorgt immers voor een
extra belasting in de zin van bewijs voor gedaagde, in plaats
van voor Trebs, die zelf de ongevalsladder heeft vernietigd.

40. I. Giesen, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Neder-
lands Burgerlijk Recht. Procesrecht. Deel 1. Beginselen van burgerlijk
procesrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2015, nr. 301 en EHRM
27 oktober 1993, NJ 1994/534 (Dombo/Nederland).

41. Asser Procesrecht/Giesen 1 2015/316-318.
42. Hof Den Haag 31 maart 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:713, r.o. 15.
43. HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:599, r.o. 3.4 en EHRM

18 maart 1997, ECLI:NL:XX:1997:AD4449, NJ 1998/278 (Mantova-
nelli/Frankrijk).

44. Asser Procesrecht/Giesen 1 2015/318.
45. Anders dan de rechtbank oordeelde, leidt de situatie dat het niet meer

mogelijk is om bewijs te leveren bij het hof niet zonder meer tot toewij-
zing van de vorderingen.

5.5 Tot slot
De oplossing die het hof vervolgens voorstelt, vind ik weinig
voor de hand liggend en praktisch niet uitvoerbaar. Bij die
oplossing moet een deskundigenonderzoek vaststellen of
nader onderzoek aan de ongevalsladder tot andere bevindin-
gen had kunnen leiden. Wanneer dat niet het geval is, is
gedaagde volgens het hof niet in een nadeliger positie gebracht.
Een op het eerste oog logische redenering. De vraag is echter of
dit gezien het ontbreken van de bewuste originele ladder ach-
teraf nog kan worden vastgesteld.

Het hof had in mijn optiek de route van de omkering van de
bewijslast moeten doorlopen. Dit was bij uitstek de kans
geweest om het vernietigen van bewijsmateriaal in het civiele
recht te sanctioneren. Dat geldt des te meer als er een eenzijdig
deskundigenonderzoek ligt en de wederpartij recht heeft op en
belang bij contra-expertise. Het is dan ook teleurstellend dat
het hof dat heeft nagelaten.

Mr. M. de Zoete
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