
 

Reglement maatregelen 

in de zin van de artikelen 

1019b-d Rv en 1019e Rv 
 

1. Een verzoek tot het verlenen van verlof tot het treffen van bewijsmaatregelen 

zoals bedoeld in artikel 1019c tot en met artikel 1019d Rv (het conservatoir 

bewijsbeslag, de beschrijving en de monsterneming) alsmede een verzoek tot het 

afgeven van een onmiddellijke voorziening zoals bedoeld in artikel 1019e Rv moet 

schriftelijk worden ingediend bij het Team Administratie Civiel - Algemene Zaken. 

Daarenboven dient het verzoek (zonder bijlagen) in Word-format per e-mail 

naarrekest.ie.rb.denhaag@rechtspraak.nl te worden gestuurd. 

2. Alvorens op een verzoek te beslissen, verifieert de voorzieningenrechter of in de 

desbetreffende zaak een grijsmaking is ingediend (als bedoeld in het Reglement 

grijs maken maatregelen volgens 1019b en 1019e Rv). 

3. De voorzieningenrechter kan de verzoeker in de gelegenheid stellen het 

verzoekschrift telefonisch nader toe te lichten. Daartoe dienen in het 

verzoekschrift de behandelend advocaat en diens contactgegevens te worden 

vermeld. 

4. De voorzieningenrechter streeft ernaar op het verzoek te beslissen binnen zo 

kortmogelijke termijn (maximaal enkele dagen) nadat het verzoek bij het bureau 

Algemene Zaken is ingekomen. 

5. Een beslissing op een verzoek tot het verlenen van verlof tot het treffen van 

bewijsmaatregelen zoals bedoeld in artikel 1019b tot en met artikel 1019d Rv, 

alsmede een afwijzende beslissing op een verzoek uit hoofde van artikel 1019e Rv 

wordt in beginsel niet gepubliceerd, tenzij de voorzieningenrechter van mening is 

dat de beschikking nieuwe lijnen, ontwikkelingen van en/of verfijningen op 

eerdere lijnen bevat die van belang zijn voor de praktijk. Een te publiceren 

beslissing op een dergelijk verzoek wordt – indien van toepassing: na het 

verstrijken van de in de beschikking genoemde termijn – zodanig geanonimiseerd 

dat partijen niet (zonder meer) kunnen worden achterhaald. 

Een toewijzende beslissing op een verzoek tot het afgeven van een onmiddellijke 

voorziening zoals bedoeld in artikel 1019e Rv wordt twee weken na het wijzen van de 

beschikking (zo nodig geanonimiseerd) gepubliceerd. 


	Reglement maatregelen in de zin van de artikelen 1019b-d Rv en 1019e Rv



