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 Inleiding

De voorlopige voorziening is, in mijn ogen, een van de leukste en 
spannendste procedures uit het bestuursrecht. Wanneer dient u een 
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in? Wat zijn de 
voordelen en de nadelen ten opzichte van het kort geding? Hoe dient 
u het verzoek in? Wat kunt u wel en niet vragen? Hoe zit het ook 
alweer met de eisen van spoedeisendheid en connexiteit? En met 
kortsluiting, een hoger beroep of het wijzigen van de uitspraak van 
de voorzieningenrechter? Moet de situatie spoedeisend zijn op het 
moment van het starten van de bodemprocedure of alleen ten tijde 
van het indienen van het verzoek? Hoe krijgt u de zaak zo snel 
mogelijk bij de rechter? Hoe lang loopt het verzoek door? Op deze 
vragen wordt in deze cursus in twee blokken ingegaan:

Blok A Voor de zitting
Blok B Vanaf de zitting

Ook zal ik uit de wet, uit de jurisprudentie en aan de hand van 
voorbeelden uit mijn praktijk enkele eigenaardigheden bespreken van 
de spoedprocedure bij de bestuursrechter, het verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening. 

Na afl oop van deze juridische nascholing:
 ● kent u de formele en materiële vereisten voor de aanvraag van de 

voorlopige voorziening;
 ● kent u de jurisprudentie waarmee u kunt bepalen hoe snel u bij 

een voorlopige voorzieningenrechter een zitting kunt krijgen;
 ● weet u welke soorten voorzieningen door de rechter getroffen 

kunnen worden en wanneer de voorzieningenrechter ook in de 
bodemprocedure een einduitspraak kan doen;

 ● kent u de voor- en nadelen van de voorlopige voorziening ten 
opzichte van het kort geding.

Deze nascholing is in twee gedeelten, Blok A en Blok B, door te 
werken. U zult voor de blokken A en B elk anderhalf uur nodig 
hebben. Mogelijk beklijft de stof beter als u het programma in twee 
gedeelten doorwerkt.

U slaagt voor de eindtoets als u minimaal 6 van de 10 vragen juist 
hebt beantwoord. U kunt meermalen herkansen.

 ■ Doelstellingen

 ■ Opmerking

 ■ Criteria toets
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Jelle Klaas is werkzaam bij Fischer Advocaten, een kantoor 
gespecialiseerd in sociaal-economische mensenrechten. Daarbij gaat 
het voornamelijk om zaken tegen de Staat, veelal spoedeisend en 
hoofdzakelijk bestuursrecht. Hoewel Jelle Klaas werkzaam is in een 
nichepraktijk, kan hij u door de grote hoeveelheid voorlopige 
voorzieningen die hij behandelt en juist door de bijzonderheid van de 
zaken tips meegeven die voor alle advocaten die met bestuursrecht 
werken handig zijn en hen op procesideeën kunnen brengen. Naast 
zijn werk als advocaat bij Fischer Advocaten, is Jelle Klaas 
tegenwoordig ook werkzaam als projectcoördinator voor het PILP, het 
strategisch procederen initiatief van het Nederlands Juristen Comité 
voor de Mensenrechten. Zie www.pilpnjcm.nl.

 ■ Over de docent
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 Pre-toets

Om voor uzelf te bepalen wat uw kennis is van dit onderwerp, kunt u 
vrijblijvend de pre-toets maken.

1 Wat is het connexiteitsvereiste bij de voorlopige voorziening? 

A Het gekoppeld moeten zijn van het verzoek aan een bodemprocedure 
bestuursrecht.

B Alle onderdelen van beroepschrift moeten al naar voren zijn gebracht in 
het bezwaarschrift.

C Alle onderdelen van het verzoekschrift moeten verbonden zijn met 
onderdelen van het bezwaarschrift in de bodemprocedure.

D De uitspraak van de voorzieningenrechter moet ingaan op alle 
onderdelen van het verzoekschrift.

2 Hoe vaak kunt u gedurende één bezwaarprocedure nieuwe verzoeken om 
een voorlopige voorziening indienen? 

A Eenmaal gedurende het gehele geschil (bezwaar, beroep, hoger beroep). 
B Daar is geen limiet voor, zolang er maar aan de voorwaarden van 

spoedeisendheid en connexiteit is voldaan en er nieuwe feiten spelen.
C Alleen bij kennelijke onjuistheden in de uitspraak van de 

voorzieningenrechter meer dan eenmaal. Er moet dan wel voldaan zijn 
aan de eisen van connexiteit en spoedeisendheid.

D Eenmaal per bodemprocedure.

3 Spoedeisendheid is een voorwaarde voor een verzoek voorlopige 
voorziening. Moet de spoedeisende situatie gelden op het moment van 
het behandelen van het verzoek of tijdens de periode in geding in de 
bodemzaak? 

A De voorzieningenrechter moet altijd ex-tunc toetsen.
B De voorzieningenrechter moet altijd ex-nunc toetsen.
C In de eerste fase (bezwaar) ex-tunc, in (hoger) beroep ex nunc.
D In de jurisprudentie is daar geen duidelijke regel over. 

4 Hoe lang kan een getroffen voorlopige voorziening maximaal voortduren? 

A Twee weken vanaf de uitspraak van de voorzieningenrechter.
B Tot zes weken vanaf de uitspraak van de voorzieningenrechter.
C Tot er hoger beroep is ingesteld tegen de uitspraak van de 

voorzieningenrechter.
D In theorie oneindig: tot zes weken nadat er in de bodemzaak een 

beslissing of uitspraak genomen is.
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5 Welke stelling(en) is/zijn juist?

I Een kort geding is sneller op zitting dan een voorlopige voorziening.
II  Als in de bodemprocedure waaraan uw voorlopige voorziening 

gekoppeld is een beslissing genomen wordt door het bestuursorgaan, 
kunt u het verzoek voorlopige voorziening wel intrekken.

A Beide stellingen zijn juist.
B Stelling I is juist, stelling II is onjuist.
C Stelling I is onjuist, stelling II is juist.
D Beide stellingen zijn onjuist.

6 Welke stelling(en) is/zijn juist?

I De rechter zal snel een spoedeisend belang aannemen.
II  De voorzieningenrechter moet dezelfde persoon zijn als (een van de) 

bodemrechter(s).

A Beide stellingen zijn juist.
B Stelling I is juist, stelling II is onjuist.
C Stelling I is onjuist, stelling II is juist.
D Beide stellingen zijn onjuist.

7 Welke stelling(en) is/zijn juist?

I  De uitspraak van de voorzieningenrechter kan nooit mondeling ter 
zitting gedaan worden.

II  De stukken die u in de voorzieningenprocedure indient, gelden ook al 
ingediend in de bodemprocedure.

A Beide stellingen zijn juist.
B Stelling I is juist, stelling II is onjuist.
C Stelling I is onjuist, stelling II is juist.
D Beide stellingen zijn onjuist.

8 U kunt geen voorlopige voorziening vragen in een bodemzaak bij:

A De bestuursrechter van de rechtbank.
B De politierechter.
C De Centrale Raad van Beroep.
D De Raad van State.
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9 Een bestuursorgaan voert een voorlopige voorziening niet uit. U staat de 
burger bij voor wie het verzoek toegewezen is. Welke stelling(en) is/zijn 
juist?

I U kunt naar de civiele rechter om nakoming af te dwingen.
II U kunt opnieuw naar de voorzieningenrechter.

A Beide stellingen zijn juist.
B Stelling I is juist, stelling II is onjuist.
C Stelling I is onjuist, stelling II is juist.
D Beide stellingen zijn onjuist.

10 Welke stelling(en) is/zijn juist?

I  De voorlopige voorziening heeft beperkte terugwerkende kracht: de 
voorziening kan ingaan vanaf het moment dat het beroep of bezwaar in 
de bodemprocedure is ingediend.

II  De voorlopige voorziening heeft beperkte terugwerkende kracht: de 
voorziening kan ingaan vanaf het moment dat het verzoek voorlopige 
voorziening is ingediend.

A Beide stellingen zijn juist.
B Stelling I is juist, stelling II is onjuist.
C Stelling I is onjuist, stelling II is juist.
D Beide stellingen zijn onjuist.
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 Blok A Voor de zitting

 A1 De voorlopige voorziening – wettekst

Een bezwaar tegen een besluit van een bestuursorgaan heeft geen 
opschortende werking (art. 6:16 Awb), tenzij de wet anders bepaalt 
(zoals in de meeste zaken tegen de Belastingdienst Toeslagen). 
Heeft uw cliënt last van een belastend besluit of is er een spoed-
eisende situatie in de sfeer van het bestuursrecht, dan kunt u om 
een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter 
(art. 8:81 Awb):

1. 
Indien tegen een besluit bij de bestuursrechter beroep is ingesteld dan wel, 
voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de bestuursrechter, bezwaar is 
gemaakt of administratief beroep is ingesteld, kan de voorzieningenrechter 
van de bestuursrechter die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op 
verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet 
op de betrokken belangen, dat vereist. 
2. 
Indien bij de bestuursrechter beroep is ingesteld, kan een verzoek om 
voorlopige voorziening worden gedaan door een partij in de hoofdzaak. 
3. 
Indien voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de bestuursrechter bezwaar 
is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, kan een verzoek om 
voorlopige voorziening worden gedaan door de indiener van het bezwaar-
schrift, onderscheidenlijk door de indiener van het beroepschrift of door de 
belanghebbende die geen recht heeft tot het instellen van administratief 
beroep. 
4. 
De artikelen 6:4, derde lid, 6:5, 6:6, 6:14, 6:15, 6:17 en 6:21 zijn van 
overeen komstige toepassing. De indiener van het verzoekschrift die bezwaar 
heeft gemaakt dan wel beroep heeft ingesteld, legt daarbij een afschrift van 
het bezwaar- of beroepschrift over. 
5. 
Indien een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan nadat bezwaar is 
gemaakt of administratief beroep is ingesteld en op dit bezwaar of beroep 
wordt beslist voordat de zitting heeft plaatsgevonden, wordt de verzoeker in 
de gelegenheid gesteld beroep bij de bestuursrechter in te stellen. Het 
verzoek om voorlopige voorziening wordt gelijkgesteld met een verzoek dat 
wordt gedaan hangende het beroep bij de bestuursrechter.
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U bekijkt dus of het probleem van uw cliënt gekoppeld is aan een 
besluit van een bestuursorgaan en/of dat het probleem enkel (of het 
best) bij de bestuursrechter opgelost kan worden. Vervolgens 
beoordeelt u of er sprake is van de twee vereisten: connexiteit en 
spoedeisend belang. De nadelen van een 
voorlopigevoozieningprocedure zijn dat de procedure natuurlijk geld 
kost (uw kosten en het griffi egeld) en dat u niet in alle zaken zit te 
wachten op een voorlopig oordeel, maar soms bijvoorbeeld juist een 
grondige behandeling door de meervoudige kamer wenst. 
Meestal zijn de voordelen van een snel oordeel van de rechter in een 
spoedeisende situatie talrijk. Voor uw cliënten die onder de 
toevoeggrens vallen kon u overigens voor elk verzoek een toevoeging 
aanvragen, de Raad voor de rechtsbijstand kijkt nu strenger naar 
samenhang, waardoor u dit per geval moet beoordelen.
Zoals u ziet zijn bij de voorzieningenrechter de meeste artikelen 
uit de bestuursrechtelijke procedure bij de rechtbank gewoon van 
toepassing.

 ● De laatste versie van de Awb: http://wetten.overheid.nl/
BWBR0005537/geldigheidsdatum_10-11-2015. 

 ● De Awb op een goede wettensite met veel mogelijkheden voor 
doorlinken, speciaal over socialezekerheidsrecht: 
http://www.st-ab.nl/awb-inhoud.htm. 

 ■ Links
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 A2 Connexiteit

casus 1 Bert
Bert meldt zich bij u op kantoor. De gemeente heeft deze maand zijn 
uitkering niet uitbetaald. Bert komt op 9 april bij u, de beslissing is van 
5 april. De gemeente heeft zijn uitkering met deze beslissing per 1 april 
beëindigd. 

a Op welk moment kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening indienen? 

b Kan dat nog op dezelfde dag, op 9 april? 

De voorlopige voorziening staat gepland om op 19 april op zitting 
behandeld te worden. Op 18 april stuurt de gemeente u per fax de 
beslissing op uw bezwaarschrift: de gemeente verklaart uw bezwaar 
ongegrond.

c Stel dat uw fax stuk is. U bereidt een geweldig pleidooi voor en komt op de 
zitting op 19 april. Kan de rechter de zaak in behandeling nemen? Waarom 
wel/niet?

d Stel dat u de fax wel ontvangt op 18 april: wat doet u?

e. Bert heeft vorig jaar van zijn casemanager een computercursus toegezegd 
gekregen in het kader van de re-integratie. Die heeft hij nooit gehad. Nu 
u toch een spoedverzoek indient tegen de gemeente, vraagt Bert u of 
u in uw verzoek niet ook direct kunt verzoeken om alsnog deze cursus 
te krijgen. Kunt u in uw verzoek direct de gemiste computercursus 
meenemen? Waarom wel/niet?
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Uit de wettekst blijkt dat u een verzoek kunt indienen als er reeds 
een bestuursrechtelijke procedure loopt. Dat is dus een bezwaar, 
administratief beroep, beroep, maar ook een hoger beroep. 
Volgens art. 8:81, eerste lid, Awb is dat een voorwaarde: 

Indien tegen een besluit bij de bestuursrechter beroep is ingesteld dan wel, 
voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank, bezwaar is gemaakt 
of administratief beroep is ingesteld, kan de voorzieningenrechter van de 
bestuursrechter die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek 
een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist.

Om te voldoen aan het connexiteitsvereiste zult u dus een 
bodemprocedure moeten hebben lopen of desnoods moeten starten 
om een voorlopige voorziening te kunnen krijgen. U zult dus eerst in 
bezwaar moeten gaan tegen het besluit om een voorlopige voor-
ziening te kunnen krijgen. Als er een besluit op bezwaar is genomen, 
zult u eerst in beroep moeten gaan om een voorlopige voorziening 
aan te vragen. Als er een uitspraak is gedaan door een rechter, zult u 
om een voorlopige voorziening aan te vragen weer eerst in hoger 
beroep moeten. Het verzoek kan overigens op dezelfde dag ingediend 
worden als het beroep of het bezwaar. U kunt ook een (hoger) 
beroepschrift indienen, tevens verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. Kortom, één processtuk dat zowel beroep als 
verzoek is. U krijgt dan wel twee kenmerken van de rechtbank (en u 
moet tweemaal griffi erecht betalen).
Er is een uitzondering op de connexiteitsregel. Als tijdens uw 
verzoek, connex aan een bezwaar, er een beslissing op bezwaar komt 
voordat de zitting van de voorlopige voorziening heeft 
plaatsgevonden, kan het verzoek worden getransformeerd tot een 
verzoek hangende het beroep bij de rechtbank. Dit volgt uit art. 8:81, 
vijfde lid, Awb (en het geldt ook voor administratief beroep). Het is 
raadzaam de rechtbank waar het verzoek loopt er met een brief op te 
wijzen dat er inmiddels beslist is op bezwaar, dat u beroep hebt 
ingediend en dat uw verzoek nu gekoppeld is aan het beroep. U krijgt 
(als het goed is) geen nieuw kenmerk van de rechtbank. Als de zitting 
al ingepland is en er zeer kort van tevoren beslist wordt, gaat de 
zitting in mijn ervaring wel gewoon door. Zolang de rechtbank maar 
over het nieuwe beroep beschikt en u de rechtbank op de hoogte 
gesteld hebt.
Let erop dat u ook aan de eis van materiële connexiteit heeft voldaan. 
Als de gevraagde voorlopige voorziening de strekking van het 
connexe bestreden besluit te buiten gaat, kan uw verzoek worden 
afgewezen (bijvoorbeeld CRvB 27 april 1995, KG 1995/296; RSV 
1995/249; Vz. ABRS 25 februari 2011, JB 2011/98).
Een mooi voorbeeld is de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 
31 juli 2007 (ECLI:NL:RBHAA:2007:BB1663). De bodemprocedure ging 
over een bouwvergunning voor een dakopbouw van een school en 
een renovatie van de kinderopvang. De verzoekers hadden in 


