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 Inleiding

‘Alles hangt af van het humeur van de president!’, hoorde op weg naar de 
zittingzaal een civiele voorzieningenrechter1 eens een advocaat tegen de 
cliënt zeggen, voor wie hij even later verweer voerde in kort geding. 
‘Egotistische attributie’ noemden enkele sociologen dat ooit na een onderzoek 
bij het Amsterdamse gerechtshof onder personen die als advocaat of partij 
optraden in kort geding2: ‘successen schrijft men aan zichzelf toe en verliezen 
aan anderen of aan situationele factoren’. Maar ook zonder die al te 
menselijke neiging kan de afl oop van een kort geding moeilijk voorspelbaar 
zijn. 

Dat heeft ermee te maken dat de civiele wet- en regelgeving weinig houvast 
bieden; zij bevatten vooral procedurele regels en zelfs deze hebben in de 
jurisprudentie pas defi nitief vorm gekregen: dat geldt voor bevoegd-
heidsregels, de verhouding tot de bodemprocedure, de rechterlijke afweging 
enz.
Hierna zullen na wat volgt uit nationale en internationale regels dus vooral 
uit de jurisprudentie afl eidbare regels ter sprake komen, die meer houvast 
bieden en egotistische attributie ontmaskeren als een vorm van gemakzucht. 
Bij die jurisprudentie concentreren we ons op de Hoge Raad en de hoogste 
bestuursrechters om niet te verzeilen in regionaal recht. 

Verdeeld over twee blokken belicht dit cursusprogramma de belangrijkste 
aspecten van het kort geding. De twee blokken betreffen:

Blok A Toegang tot de civiele voorzieningenrechter
Blok B De oordeelsvorming van de civiele voorzieningenrechter

Na afl oop van deze juridische nascholing:
 ●  weet u de toepasselijke summiere (inter)nationale regelgeving, maar 

vooral de uitgebreide jurisprudentie van de Hoge Raad en de hoogste 
bestuursrechters beter te hanteren;

 ● hebt u inzicht in de benaderingswijze van zowel de bestuursrechtelijke als 
de civielrechtelijke voorzieningenrechter; 

 ● kunt u de afl oop van een civiel kort geding beter voorspellen. 

Deze juridische nascholing is in twee gedeelten, Blok A en Blok B, door te 
werken. U zult voor de blokken A en B elk circa twee 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 tweemaal herkansen.

 ■ Doelstellingen

 ■ Opmerking

 ■ Criteria toets
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Gradus Vrieze is gepensioneerd rechtbankpresident. Hij was kortgeding-
rechter op de Nederlandse Antillen, te Arnhem, Groningen, Leeuwarden en 
Zutphen. Hij doceerde onder meer bij SSR en bij de voortgezette stagiair-
opleiding advocatuur. Hij publiceert regelmatig, ook op het gebied van 
rechterlijke ethiek en oordeelsvorming. 
Gradus Vrieze is verantwoordelijk voor de hoofdtekst en de antwoorden bij de 
casus en toetsvragen, Pieter Dorhout heeft weer meegewerkt aan het 
schrijven van de casus en toetsvragen van deze cursus.

De auteur dankt in het bijzonder mr. Pieter Dorhout voor het mede 
samenstellen van de pre- en eindtoets bij deze cursus.

 ■ Over de docent

 ■ Dankwoord
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 Pre-toets

Om voor uzelf te bepalen wat uw kennis is van dit onderwerp, kunt u 
vrijblijvend de onderstaande pre-toets maken. De resultaten van de pre-toets 
tellen niet mee voor uw eindscore.

1 Vorderingen in kort geding stranden:

A als de echtelieden op grond van art. 822 Rv hetzelfde kunnen bereiken;
B als de provisionele vordering ex art. 223 Rv in het kader van een lopende 

bodemprocedure mogelijk is;
C als de vordering van bestuursrechtelijke aard is;
D als uitsluitend een  geldsom wordt gevorderd.

2 Welke stelling is juist?

A Dreiging met executie van een in kort geding gegeven bevel is nooit onrecht-
matig. 

B De voorzieningenrechter mag een geheel eigen afweging maken van in het 
geding zijnde partijbelangen.

C Soms gaat de bestuursrechter ook bij uitsluiting over feitelijke (uitvoerings)
handelingen en omgekeerd de voorzieningenrechter over bestuursbesluiten.

D De bestuursrechter kan bij wijze van voorlopige voorziening vooruitlopen op 
vernietiging van besluiten van bestuursorganen, maar het is aan de civiele 
voorzieningenrechter om dan hun feitelijk handelen te verbieden.

3 Welk antwoord is onjuist? Indien de rechter in een bodemvonnis vorderingen 
afwijst die in kort geding op grond van hetzelfde omstreden feitencomplex waren 
toegewezen: 

A moeten restitutie en herstel volgen;
B is schadevergoeding geboden bij (dreiging met) executie;
C moeten de verbeurde dwangsommen worden teruggestort;
D kan het kortgedingvonnis niet meer geëxecuteerd worden.

4 Art. 257 Rv luidt: ‘De (lees: in kort geding gegeven) beslissingen bij voorraad 
brengen geen nadeel toe aan de zaak ten principale.’ Dit impliceert dat:

A de voorzieningenrechter niet mag toewijzen wat al is gevorderd in een tussen 
dezelfde partijen lopende bodemprocedure;

B de voorzieningenrechter geen beslissingen mag nemen, die tot het domein van 
de bodemrechter horen;

C de voorzieningenrechter geen onherstelbare doch slechts altijd nog terug te 
draaien voorzieningen mag treffen;

D de bodemrechter zich niet aan het vonnis van de voorzieningenrechter hoeft te 
storen (en bijv. een huurovereenkomst niet hoeft te ontbinden ook al heeft de 
laatste vooruitlopend daarop al ontruiming bevolen).
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5 Art. 6 EVRM is:

A wel toepasselijk in kort geding;
B niet toepasselijk in kort geding;
C beperkt toepasselijk in kort geding;
D alleen in IPR-zaken toepasselijk in kort geding.

6 Wat is juist? De voorzieningenrechter: 

A laat in zijn prognose van de afl oop van de bodemprocedure de te verwachten 
bewijslastverdeling niet meewegen;

B mag relevant lijkende bewijsaanbiedingen negeren;
C mag geen getuigen of informanten horen;
D laat het hele bewijsrecht buiten beschouwing.

7 Welke stelling is juist?

A De voorzieningenrechter mag wel ingrijpende voorlopige maatregelen treffen, 
maar geen onherstelbare.

B In kort geding is het mogelijk om een overeenkomst te laten ontbinden.
C De voorzieningenrechter mag wel ingrijpende voorlopige maatregelen treffen en 

ook onherstelbare.
D Het restitutierisico en het spoedeisende belang zijn communicerende vaten.

8 Welk antwoord is onjuist?

De voorzieningenrechter moet zijn vonnis afstemmen op: 
A slechts een onherroepelijk of bij voorraad uitvoerbaar verklaard eindvonnis van 

de bodemrechter;
B een tussenvonnis van de bodemrechter;
C een vonnis van de bodemrechter ongeacht appel of cassatie;
D overwegingen van de bodemrechter.

9 Welk antwoord is juist?

Bij de bestuursrechter kan een belanghebbende opkomen tegen:
A een beleidsregel;
B een algemeen verbindend voorschrift zoals bedoeld in art. 1:2 Awb;
C een beschikking waarin toepassing wordt gegeven aan een algemeen verbindend 

voorschrift;
D een in de hoedanigheid van werkgever genomen besluit dat behoort tot de 

competentie van de kantonrechter. 

10 Welke stelling is juist?

A Talmen van eiser vóór of tijdens het kort geding noopt tot verwijzing naar de 
bodemprocedure.

B Zulk talmen van eiser haalt zijn spoedeisend belang en daarmee succes in kort 
geding onderuit.

C Zulk talmen speelt hooguit een rol als gedaagde daarvan schade ondervindt 
D Zulk talmen kan gevolgen hebben voor de afweging van de belangen van partijen.
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Blok A Toegang tot de civiele voorzieningenrechter

 A1 Wetten, verdragen en procesreglementen

Regelingen voor het kort geding vinden we in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (Rv), diverse procesreglementen die op de voet van art. 94 
van de Wet op de rechterlijke organisatie (RO) na voorbereiding door 
landelijke overleggen van voorzitters van de civiele-, familie- en jeugd- en 
kantonsectoren – thans de door hen geïnitieerde landelijke werkgroepen – 
zijn vastgesteld door de gerechtsbesturen, en na publicatie in de 
Staatscourant te vinden op www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-
regelingen. Maar we vinden ze ook op boven-nationaal niveau, te weten in 
internationale verdragen zoals de voor alle lidstaten van de Europese Unie op 
Denemarken na geldende Verordening 1215/2012 (Pb EU 2012, L 351/1-32, 
hierna: Brussel I-bis3) betreffende rechterlijke bevoegdheid, erkenning en 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken) (het 
aloude EEX-Vo; we spreken nog steeds ook van (het herschikte) Brussel I) en 
natuurlijk het voor de lidstaten van de Raad van Europa geldende Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Om met dat laatste te beginnen:

Art. 13 EVRM kent een ieder wiens in het EVRM toegekende fundamentele 
rechten en vrijheden geschonden zijn, een ‘effective remedy before a national 
authority’ toe, die volgens vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens (EHRM) te Straatsburg geen ‘judicial authority’ hoeft te 
zijn, maar het wel mogelijk maakt ‘to deal with the substance of an “arguable 
complaint” under the Convention and to grant appropriate relief’. Dit 
impliceert volgens het EHRM dat ‘a guarantee and not a mere statement of 
intent or a practical arrangement’ (zoals in België) ‘may prevent the execution 
of measures that are contrary to the Convention and whose effects are 
potentially irreversible’.4 Aan zo’n remedy moet een onafhankelijke en 
inhoudelijk toetsende rechter automatisch schorsende werking van de 
aangevochten juridische status quo kunnen verbinden.5 

Deze regel geldt dus voor alle uitspraken die in procedures gevraagd kunnen 
worden, niet alleen die gegrond op het EVRM, maar ook die op EU-recht.6 
Ook voor korte gedingen waar geen fundamentele door het EVRM 
gewaarborgde rechten op het spel staan, geldt het beginsel van: ‘effective 
remedy and appropriate relief (a guarantee)’.

Een onuitvoerbare voorziening is overigens niet effectief en kan niet worden 
toegewezen; een dwangsom stuit dan af op de onmogelijkheid van naleving 
(zie art. 611-d Rv). Als eiser wel inhoudelijk gelijk heeft, zal hij als dat niet 
meer afgedwongen kan worden, maar genoegen moeten nemen met een 
schadevergoeding in geld. 

 ■ Effectieve en 
passende remedie
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Toen het Europees Hof van Justitie te Luxemburg7 moest oordelen over een in 
Italië naar aanleiding van richtlijn 2002/22/EG vóór de bodemprocedure 
verplicht gestelde bemiddeling, zag het behalve in het 
gelijkwaardigheidsbeginsel en het doeltreffendheidsbeginsel ook een 
algemeen beginsel van Unierecht in het beginsel van effectieve rechterlijke 
bescherming. Dit laatste vloeide volgens het EU-Hof voort uit de consti-
tutionele tradities die de EU-lidstaten gemeen hebben en is neergelegd in art. 
6 en 13 EVRM. Het Hof zag het wederom bevestigd in art. 47 van het 
Handvest van de Grondrechten van de EU, dat een recht op een doeltreffende 
voorziening in het geldende rechtssysteem toekent aan een ieder wiens door 
het EU-recht gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden. Daarom 
mocht verplicht gestelde mediation of bemiddeling aan voorlopige maat-
regelen niet in de weg staan in de gevallen waarin de spoedeisendheid van de 
situatie ze verlangde.

Die effectiviteit kan zelfs tijdens een aangespannen kort geding nog in het 
gedrang komen als gedaagde in afwachting van de uitspraak zou kunnen 
doen waar hij zin in heeft. Toch staat hem dat vrij.8 Eiser moet dan maar een 
ordemaatregel vragen in afwachting van de behandeling ter zitting of aldaar 
op een onmiddellijke uitspraak aandringen.9 Gelukkig is het een goede 
gewoonte om de beslissing van de rechter af te wachten en deze zo min 
mogelijk voor voldongen feiten te stellen. 
Behalve om effectiviteit gaat het bij een kort geding natuurlijk ook om 
eerlijkheid ofwel fair play.

Indien in kort geding burgerlijke rechten en verplichtingen ter discussie 
staan, wordt sinds 2009 ook art. 6 EVRM op die spoedprocedure toepasselijk 
geacht10, ook al worden die rechten en verplichtingen daarin nooit defi nitief 
vastgesteld. Wel moeten – wil art. 6 EVRM toepasselijk zijn – aard, doel, 
strekking en/of effect van de gevraagde voorlopige voorziening ongeacht hun 
(korte) duur ‘effectively decisive’ zijn voor die burgerlijke rechten en 
verplichtingen. Hoewel in uitzonderlijke omstandigheden wegens de 
noodzaak van snelle besluitvorming niet onmiddellijk aan alle eisen van art. 
6 EVRM zal kunnen worden voldaan, dienen rechterlijke onpartijdigheid en 
onafhankelijkheid te allen tijde gegarandeerd te zijn. Voor andere processuele 
waarborgen geldt die eis alleen als dat met aard en doel van de procedure 
verenigbaar is!
Hoor en wederhoor mogen dus soms in het gedrang komen. Daarbij valt 
allereerst te denken aan onze beslagverloven en andere zogenaamde ex parte 
(zonder horen van de wederpartij) gegeven bevelen in het intellectuele en 
industriële eigendoms(IE)-recht; zie art. 1019 e.v. Rv.
Verder wordt een dagvaarding soms op een heel korte termijn van dagen of 
zelfs uren toegestaan: oproeping per e-mail, fax en telefoon mogen dan de 
dagvaarding vervangen; dat moet van art. 254, tweede lid Rv, dan wel 
vermeld worden in de dagvaarding. Of er vindt alleen oproeping plaats van 
verweerders advocaat; van zijn tuchtrechter kreeg een advocaat ooit een 
waarschuwing nadat hij een naar Duitsland vertrokken beroepsmilitair 
gedagvaard had op diens onbekende woon- of verblijfplaats; hij had ook diens 
hem als zodanig bekende advocaat moeten informeren.11

Ook komt wegens de korte termijnen zuivering van verstek al gauw te laat, 
vooral bij onmiddellijke uitspraak.

Op ons kort geding zijn verder niet alleen meer art. 254 t/m 259 (afdeling 14 
van titel 2: ‘Het kort geding’) uit de tweede titel van Boek 1 Rv toepasselijk, 
maar sinds de majeure Rv-wijziging uit 2002 ook art. 1 t/m 253. 

 ■ Effectieve EU-rechten

 ■ Moet gedaagde op 
vonnis wachten?

 ■ Toepasselijkheid 
art. 6 EVRM

 ■ Nationale 
regelgeving: wetten
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Voor art. 1 t/m 77 Rv geldt dat blijkens de parlementaire geschiedenis, voor 
de rest volgt dat uit art. 78 Rv, luidende:

‘Deze titel12 is van toepassing op alle zaken waarop niet ingevolge artikel 26113 de 
derde titel van toepassing is, en voor zover daarop niet een andere, bijzondere 
wettelijke regeling van toepassing is.’

Strikt genomen valt onder het kort geding dat met een oproeping(sbericht, 
voorheen dagvaarding) wordt ingeleid, niet dat waarvoor partijen vrijwillig 
verschijnen als voorzien in art. 255, tweede lid, Rv. Nu echter proces-
overeenkomsten gesloten kunnen worden,14 kan men aannemen dat dan 
stilzwijgend door partijen de toepasselijkheid van de gebruikelijke regels 
voor het kort geding is afgesproken, voor zover het tegendeel niet 
uitdrukkelijk blijkt.
Art. 803 Rv (betreffende sluiting van de deuren) geldt in kort geding op grond 
van art. 254, zesde lid Rv; art. 127a en art. 128, tweede en zesde lid, Rv 
(betreffende niet-ontvankelijkheid bij verzuim van betaling van 
griffi erechten) juist niet.
Er geldt blijkens art. 1019-h Rv een afwijkende proceskostenregeling15 voor 
korte gedingen in zaken, die zijn opgesomd in art. 1019 Rv, bijvoorbeeld als 
de van inbreuk op één van die intellectuele en industriële eigendomsrechten 
betichte inbreukmaker herziening vordert van een – zonder dat hij daarover 
gehoord is: ex parte – door de voorzieningenrechter ingewilligd eenzijdig 
verzoek van een rechthebbende tot bijvoorbeeld een bewijsbeslag (art. 1019-b 
tot d Rv) of een ander bevel op grond van art. 1019-e Rv.
Nog afgezien van deze al in de wet voorziene afwijkingen van de bodem-
procedure wordt vooral het kort geding in eerste aanleg beheerst door eigen 
processuele regels die weliswaar, voor zover mogelijk en in de praktijk 
bruikbaar, zijn geënt op de wettelijke regeling van de bodemprocedure, maar 
daarvan toch in diverse opzichten afwijken. Het kort geding heeft immers als 
spoedprocedure, die mede wordt gekenmerkt door een fl exibele 
procesvoering en die is gericht op een spoedige en effi ciënte afdoening van 
het geschil tussen partijen, een eigen karakter.

Vele vóór 2002 gekoesterde inzichten gaan niet meer op, terwijl anderzijds 
toen bestaande onduidelijkheden zijn opgehelderd, al moest de Hoge Raad 
daar soms wel aan te pas komen, zoals in het hierna volgende eerste 
voorbeeld. Twee voorbeelden daarvan:

Art. 125-127 en art. 249-250 Rv zijn wel toepasselijk in het hoger beroep dat 
een rolbehandeling kent, maar niet rechtstreeks noch dienovereenkomstig op 
het kort geding in eerste aanleg. De Hoge Raad heeft daarom in 2016 een 
regeling getroffen die kort gezegd op het volgende neerkomt. 

De aanhangigheid van het kort geding in eerste aanleg komt tot stand door 
dagvaarding of eerdere mededeling van zittingstijdstip en concept-
dagvaarding aan gedaagde. In beginsel komt zij weer te vervallen door een 
tijdig (vóór de uitroeping van de zaak in de hal van het gerechtsgebouw) 
gedane mededeling van de eiser aan de gedaagde, strekkende tot intrekking 
van het kort geding. De aanhangigheid komt echter niet te vervallen indien 
de gedaagde op zijn beurt tijdig aan de eiser en de voorzieningenrechter 
meedeelt dat hij een beslissing omtrent de proceskosten verlangt; het kan 
namelijk zijn dat de voorbereiding van de verdediging al geheel of 
gedeeltelijk had plaatsgevonden. Gedaagde kan daar nog om vragen tot 
veertien dagen na de datum waartegen hij was opgeroepen. De Hoge Raad 
geeft een regeling voor wat er daarna dient te gebeuren, speciaal ook voor 
IE-zaken, en geeft zelfs overgangsrecht voor door gedaagden na eisers 

 ■ Aanhangigheid van 
kort geding in eerste 
aanleg
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intrekking inmiddels al afzonderlijk met het oog op een veroordeling in de 
proceskosten aanhangig gemaakte zaken.16 Onduidelijk is of gedaagde dan 
ook alsnog een eis in reconventie mag instellen; het is in elk geval 
kostenbesparend en daarom het proberen waard. Gedaagde kan juist op 
grond van de dagvaarding door eiser en daarop gevolgde zittingsbepaling 
hebben afgezien van een eigen kort geding. De Hoge Raad geeft in dit arrest 
vol eigen regelgeving ook nog te kennen wat er met het griffi erecht moet 
gebeuren, hoewel volgens het derde lid van art. 127-a Rv de uit ontslag van 
instantie of niet-ontvankelijkheid bestaande sanctie op niet(-tijdige) betaling 
van griffi erecht niet van toepassing is in kort geding. Dus ook niet als na 
uitstel van de mondelinge behandeling ter zitting het kort geding op een later 
tijdstip wordt hervat en de betalingstermijn intussen wel verstreken is. Het is 
dan sowieso te laat voor ontslag van instantie of niet-ontvankelijkheid om die 
reden, want als de rechter al een aanvang heeft gemaakt met de inhoudelijke 
behandeling van de zaak nadat de betalingstermijn is verstreken zonder dat 
het griffi erecht is voldaan, is het te laat voor ontslag van instantie.17

Toen bij uitgeprocedeerde asielzoekers fi nanciële middelen geheel ontbraken, 
mocht van de Hoge Raad18 het griffi erecht geen ontoelaatbare belemmering 
van het recht op toegang tot de rechter opleveren. Om aan dergelijke wrange 
situaties tegemoet te komen, dient de hardheidsclausule van het tweede lid 
van art. 127-a Rv; in kort geding is elke sanctie op niet-betaling overigens 
buiten werking gesteld.

Art. 78 Rv zondert toepassing van het bewijsrecht met onder meer het recht 
getuigen en deskundigen aan een (kruis)verhoor te onderwerpen (art. 149 tot 
en met 207 Rv) dus ook niet meer uit, al verzet zich daartegen volgens de 
Hoge Raad19 vanouds de aard van het kort geding. Volgens Fernhout20 is 
tegenbewijs door middel van één getuige die al op de gang zit, toch moeilijk 
tegen te gaan. Hij beroept zich daarvoor ook op de toepasselijkverklaring van 
art. 6 EVRM, maar we zagen al dat deze door het EHRM beperkt werd.21

Naast de wet gelden er procesreglementen voor korte gedingen in de 
rechtbanken en hoven, maar binnen de rechtbanken moeten zij worden 
onderscheiden naar de sector waar het kort geding aangespannen is (zie ook 
de Links):
a  het recentste voor civiel/familie (niet voor rekestprocedures of 

deurwaarderskortgeding van art. 438, vierde lid, Rv!), geldt sinds 
1 januari 2014;

b voor Kanton geldt dat eveneens sinds 1 januari 2014.

Procesreglementen zijn weliswaar niet krachtens enige wetgevende 
bevoegdheid gegeven, maar binden de rechter wel op grond van algemene 
beginselen van behoorlijke rechtspleging.22 Ze hoeven ook niet landelijk 
uniform te zijn.23

Sinds 1 september 2016 geldt weer één landelijk reglement voor civiele 
dagvaardingszaken bij de gerechtshoven.24 Naar hun inhoud en strekking 
lenen procesreglementen zich ertoe jegens de daarbij betrokkenen te worden 
toegepast als rechtsregels, die schendbaar recht in de zin van art. 79 RO 
vormen. Dit heeft tot gevolg dat de Hoge Raad controle uitoefent op de 
juistheid van uitleg en toepassing ervan.25 Maar een wet van Meden en 
Perzen26 zijn ze daarmee nog niet! Vóór 1 september 2016 liepen er bij diverse 
gerechtshoven pilots waarbij de Hoge Raad herhaaldelijk moest ingrijpen in 
zaken die in hoger beroep voortijdig waren beëindigd vanwege al te strikte 
handhaving van termijnen in pilotreglementen door de gerechtshoven. Het 
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