
 

 

 
EEN VOORLOPIGE VOORZIENING BIJ DE VOORZIENINGENRECHTER 
 
U hebt de voorzieningenrechter van de sector 
bestuursrecht verzocht een voorlopige voorziening 
te treffen. In dit infoblad vindt u informatie over de 
verzoekschriftprocedure bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank.  
 
Partijen 
In de verzoekschriftprocedure bij de 
voorzieningenrechter wordt u ‘verzoek(st)er’ 
genoemd. De overheidsinstantie is de 
‘verweerder’. Naast verzoeker en verweerder kan 
ook een derde-belanghebbende, bijvoorbeeld een 
vergunninghouder, aan de procedure deelnemen. 
Al deze deelnemers worden ‘partijen’ genoemd. 
 
Het verzoekschrift 
De voorzieningenrechter controleert uw 
verzoekschrift en bekijkt of het alle benodigde 
informatie bevat. Zo moet er in staan waarom u 
een spoedeisend belang hebt bij de gevraagde 
voorziening. Ook moet uw brief een datum en een 
handtekening bevatten. Als er iets ontbreekt, zal de 
voorzieningenrechter u daarom vragen. Wilt u 
stukken insturen in een vreemde taal, voeg dan een 
Nederlandse vertaling bij. De rechtbank 
correspondeert, met uitzondering van deze bijlage, 
alleen in de Nederlandse taal.  
 
Griffierecht 
Een verzoekschriftprocedure kost geld. Dat heet 
griffierecht. De hoogte van het bedrag is 
afhankelijk van het soort zaak. U ontvangt 
binnenkort een nota. Daarin staat de 
betalingstermijn vermeld. Het griffierecht moet 
uiterlijk voor de zitting betaald zijn anders 
behandelt de voorzieningenrechter uw zaak niet 
inhoudelijk. Het griffierecht kan ook per kas 
worden betaald voordat de behandeling van de 
voorlopige voorziening ter zitting plaatsvindt. Als 
de voorzieningenrechter u in het gelijk stelt, krijgt 
u het griffierecht terug van de overheidsinstantie. 
Bent u woonachtig in het buitenland vergeet dan 
niet bij uw betaling het IBAN nummer en de 
SWIFT code te vermelden. 
  
Advocaat of gemachtigde 
In de verzoekschriftprocedure mag u zelf het 
woord voeren. U kunt zich ook door een advocaat 
of iemand anders laten vertegenwoordigen. Als u 
iemand machtigt die geen advocaat is, dan moet u 
een schriftelijke machtiging aan de 
voorzieningenrechter sturen.  
Hebt u weinig geld, dan kunt u misschien voor de 
kosten van een advocaat gefinancierde rechtshulp 
krijgen van de Raad voor de Rechtsbijstand (zie 
voor meer informatie www.rvr.org).  

 
Vooronderzoek 
Na de ontvangst van het verzoekschrift vraagt de 
voorzieningenrechter bij de overheidsinstantie alle 
stukken op die met de zaak te maken hebben. U 
ontvangt een kopie van alle stukken.  
 
Het insturen van stukken 
U kunt tot uiterlijk de dag voor de zitting nog 
stukken naar de voorzieningenrechter sturen die 
van belang zijn voor uw zaak. De 
voorzieningenrechter stuurt deze stukken dan ook 
naar de overheidsinstantie.  
Stuur stukken per post of per fax. Er is in de 
meeste rechtbanken nu nog geen mogelijkheid om 
digitaal te procederen. Stuur dus geen berichten 
per e-mail, tenzij de voorzieningenrechter heeft 
laten weten dat dat in uw procedure wel kan.  
 
U en de andere partij(en) ontvangen in principe 
kopieën van alle bij de voorzieningenrechter 
ingediende stukken, ingekomen en verstuurde 
brieven. U moet adreswijzigingen altijd schriftelijk 
aan de voorzieningenrechter doorgeven.  
 
Zitting 
De voorzieningenrechter houdt meestal een zitting. 
U en de andere partij(en) ontvangen zo snel 
mogelijk daarvoor een uitnodiging.  
 
Vereenvoudigde behandeling 
Soms kan de voorzieningenrechter op basis van de 
stukken al een uitspraak doen. Dit wordt een 
‘vereenvoudigde behandeling’ genoemd. Er vindt 
dan geen zitting plaats.  
 
 Uitspraak 
De voorzieningenrechter doet in beginsel binnen 
twee weken na de zitting uitspraak. 
 
 
 
 
Meer informatie: 
- www.rechtspraak.nl 
- www.rvr.org (Raad voor Rechtsbijstand) 
- www.juridischloket.nl  
- www.alleadvocaten.nl  
- brochure ‘Beroep instellen bij de rechtbank’  

(deze kunt u opvragen bij de rechtbank) 
 


