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Mijn wederpartij heeft
het bewijsstuk dat ik nodig heb

“Mevrouw Van Rooij, ik weet het zeker. Ze zorgen ervoor dat betalingen
welke aan de vennootschap toekomen op een andere rekening worden
gestort. U moet zorgen dat deze betalingen terugkomen” Op mijn vraag
aan cliënt of hij dit kon bewijzen,
werd ik glazig aangekeken want hoe
in vredesnaam. Het was een zeer
sterk vermoeden gebaseerd op verklaringen van derden die niet bereid
waren om in een procedure als getuige op te treden gelet op het vele
“gedoe” hiervan. Hij wilde deze personen ook niet forceren. In de toekomst kon hij ze zakelijk nog nodig
hebben. In een civiele procedure rust
de bewijslast in principe op de partij
die zich beroept op feiten of rechten
die een rechtsgevolg inroepen. Indien bij een betwisting het bewijs niet
rond komt, wordt de vordering veelal
afgewezen. Het hebben dan wel verkrijgen van bewijs is dan ook essentieel. De wet biedt mogelijkheden voor
dergelijke situaties. De rechter kan in
een procedure aan een partij bevelen
om een schriftelijk stuk over te leggen, zo volgt uit artikel 22 Rv. In dat
geval bent u wel aan de discrepantie
van de rechter overgeleverd. Het zou
immers ook zo kunnen zijn dat de
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rechter dit bevel niet geeft. Artikel
843a Rv is een andere optie en bepaalt dat” bij een rechtmatig belang
afschrift of uittreksel gevorderd kan
worden van bepaalde bescheiden
aangaande een rechtsbetrekking
waarin iemand partij is, van degene
die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting
heeft”. Dit artikel geeft een uitzondering op de hoofdregel dat iemand
niet gehouden is bescheiden die hij
in zijn bezit heeft aan een ander af te
geven en voordat een vordering op

basis van dit artikel wordt toegewezen, gelden een aantal voorwaarden.
Het is zaak deze voorwaarden in de
dagvaarding goed te omschrijven. In
de rechtspraak is uitgemaakt dat een
crediteur in beginsel inzage kan vorderen in ﬁnanciële gegevens van een
debiteur ter beantwoording van de
vraag of verhaal op de debiteur mogelijk is (HR 20 september 1991, NJ
1992/552; LJN ZC0338 (Tripel/Masson)). Het rechtmatige belang kan onder meer voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen partijen. Verzocht
dient te worden om concrete stukken.
De rechter zal een belangenafweging
maken voordat de vordering wordt
toegewezen. De vordering wordt ingesteld tegen hen die het bewijsstuk
in zijn bezit heeft. Dat kan de wederpartij zijn maar ook een derde, zoals
in de onderhavige casus bijvoorbeeld
tegen debiteuren van de vennootschap. Vaak wordt voor een kort geding procedure geopteerd gelet op
de spoed die met een dergelijke vordering gepaard gaat. Indien de stukken zijn verkregen, leidt dit soms tot
een minnelijke schikking. Zo ook in
dit geval. Eind goed, al goed.
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