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I. Artikel I van het nader gewijzigd voorstel van wet wordt als volgt 
gewijzigd: 

1. Het eerste lid van artikel 182 wordt vervangen door twee nieuwe 
leden, luidende: 

Wanneer in kort geding een getuigenverhoor, een deskundigenonder-
zoek, een plaatsopneming of een bezichtiging plaatsvindt, zijn de 
artikelen 187, 187a, 188, 189a, 194-197, 198, eersteen derde lid, 2 0 1 , 
derdeen vierde lid, 203, 204, 207a, 215, eerste zin, 216, 217, eerste en 
tweede lid, 218, 219 en 220, eerste, vijfde en zesde lid van overeenkomstige 
toepassing, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. 

Wanneer in zaken die met een verzoekschrift moeten worden ingeleid 
een getuigenverhoor, een deskundigenonderzoek, een plaatsopneming of 
een bezichtiging plaatsvindt, zijn de artikelen 187, 187a, 188, 189, 189a, 
194-197, 198, eerste en derde lid, 2 0 1 , derde en vierde lid, 202, 
203-205, 207a en 21 5-220 van overeenkomstige toepassing, tenzij uit 
de wet iets anders voortvloeit. 

2. Het vierde lid van artikel 209 komt te luiden: 

Tenzij de wederpartij onbekend is en behoudens gevallen van onverwijlde 
spoed, wordt op het verzoekschrift niet eerder beschikt dan nadat een 
behandeling heeft plaatsgevonden, waartoe de verzoeker en de wederpartij 
worden opgeroepen. 

3. Het derde lid van artikel 233 komt te luiden: 

Tenzij de wederpartij onbekend is en behoudens gevallen van onverwijlde 
spoed, wordt op het verzoekschrift niet eerder beschikt dan nadat een 
behandeling heeft plaatsgevonden, waartoe de verzoeker en de wederpartij 
worden opgeroepen. 

4. In de eerste zin van artikel 224, eerste lid, worden na «de wederpartij» 
ingevoegd de woorden: , zo die bekend is,. 
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II. Onderdeel L van artikel V van het nader gewijzigd voorstel van wet 
komt te luiden: 

L. Artikel 825g vervalt, in artikel 826 wordt «825g» vervangen door: 
825f. 

III. Voor het bepaalde in artikel IX van het nader gewijzigd voorstel van 
wet wordt het cijfer 1 geplaatst. Aan dit artikel wordt een lid toegevoegd, 
luidende: 

2. Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet treden de artikelen 
429a tot en met 429r van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in 
werking voor zaken die ingevolge het bij deze wet bepaalde met een 
verzoekschrift moeten worden ingeleid. Op dat tijdstip treedt met 
betrekking tot die zaken artikel 345 van het Wetboek Burgerlijke Rechts-
vordering buiten werking. 

Toelichting 

I, 2 
Naar aanleiding van een mij bij brief van 1 5 januari 1986 toegezonden 

commentaar van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak betreffende 
de in dit wetsvoorstel voorgestelde wijzigingen in de procedure in kort 
geding, heb ik mij opnieuw bezonnen over de vraag, in hoeverre de 
bepalingen van het bewijsrecht in de procedure in kort geding van 
overeenkomstige toepassing dienen te zijn. Met deze Vereniging ben ik 
van oordeel dat het ongewenst is, dat door het nieuwe bewijsrecht aan de 
efficiënte en effectieve manier waarop het kort geding functioneert 
afbreuk wordt gedaan. Anders evenwel dan deze Vereniging meen ik dat 
dit kan worden voorkomen door alsnog een aantal van de in het eerste lid 
van artikel 182, eerste lid, genoemde voorschriften van de overeenkomstige 
toepasselijkheid in de procedure in kort geding uit te zonderen. De 
conclusie van de Vereniging, dat het daartoe nodig zou zijn geen van de 
in artikel 182, eerste lid, genoemde voorschriften op het kort geding van 
toepassing te doen zijn, deel ik niet. Met betrekking tot een aantal van 
deze voorschriften acht ik, om principiële en systematische redenen, de 
overeenkomstige toepasselijkheid in de procedure in kort geding noodza-
kelijk. In haar commentaar laat de Vereniging overigens blijken dat 
harerzijds tegen de toepasselijkheid van een aantal van de in artikel 182, 
eerste lid, genoemde bepalingen geen bezwaar bestaat, waarmee haar 
hierboven weergegeven conclusie mij niet in overeenstemming lijkt te zijn. 
Een en ander opnieuw afwegend meen ik dat het in deze nota van 
wijziging vervatte voorstel in voldoende mate tegemoet komt aan de 
bezwaren van de Vereniging. Met name zullen door deze wijziging de 
volgende bepalingen alsnog niet van overeenkomstige toepassing zijn in 
de procedure in kort geding: de artikelen 189, 202, 205, 215 behoudens 
de eerste zin, 217, derde-zesde lid, en 220, tweede-vierde lid. Het zijn 
juist deze bepalingen die formaliteiten bevatten welke na nadere afweging 
ook naar mijn mening in kort geding kunnen worden gemist. 

1,2 en 3 
Bij arrest van 29 maart 1985, Rechtspraak van de Week nr. 69, heeft 

de Hoge Raad beslist dat het beginsel van hoor en wederhoor meebrengt 
dat de wederpartij in beginsel in de gelegenheid wordt gesteld op een 
verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor te worden 
gehoord. Ik meen er goed aan te doen, deze gelegenheid te benutten 
door de tekst van artikel 209, vierde lid alsnog op deze uitspraak af te 
stemmen. Dezelfde wijziging is aangebracht in artikel 223, derde lid, 
waarin de overeenkomstige bepaling te vinden is voor verzoeken tot een 
voorlopig deskundigenonderzoek, of tot een voorlopige plaatsopneming 
en bezichtiging. Men zie ook hieronder de toelichting bij punt III. 
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1,4 
De woorden «zo die bekend is» waren ten onrechte, anders dan in het 

overeenkomstige artikel 210, eerste lid, in artikel 224, eerste lid, niet 
opgenomen. Deze omissie wordt hersteld. 

II 
Een tussentijdse wijziging van het scheidingsprocesrecht heeft ten 

gevolge gehad dat de verwijzing naar artikel 827a niet meer klopt; dit 
moet zijn artikel 825g. 

III 
Men vindt hier de gebruikelijke bepaling betreffende de toepasselijkheid 

van de algemene regels van de verzoekschriftprocedure in die gevallen 
waarin de zaak met een verzoekschrift moet worden ingeleid. Het gaat 
hier met name om de verzoekschriften waarbij wordt gevraagd een 
voorlopig getuigenverhoor, een voorlopig deskundigenonderzoek of een 
voorlopige plaatsopneming en bezichtiging te bevelen. Weliswaar 
bevatten de zesde afdeling A en de achtste afdeling A een aantal bijzondere 
bepalingen die afwijken van de algemene regels van de verzoekschrift-
procedure, maar afgezien van deze bijzonderheden, die uiteraard derogeren 
aan de algemene regels, bestaat behoefte aan deze algemene regeling. 
Eventuele twijfels ten aanzien van de wijze van indiening en de inhoud 
van het verzoekschrift, de wijze waarop en de vraag door wie de wederpartij 
moet worden opgeroepen voor de behandeling (men vergelijke de nieuwe 
tekst van artikel 209, vierde lid, en artikel 223, derde lid, opgenomen 
onder I, 2 en 3 van deze nota), de indiening van een verweerschrift door 
de wederpartij, enzovoorts, worden op deze wijze voorkomen. Uiteraard 
wordt met de toepasselijkheid van deze regels niet beoogd de procedure 
tot het vragen van een voorlopig getuigenverhoor enz. verder te verzwaren. 
In deze procedure bestaat, naar aan te nemen valt, niet aan alle bepalingen 
van de Twaalfde Titel van het Eerste Boek van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering behoefte. Voorzover die behoefte niet bestaat (ik noem 
slechts als voorbeeld artikel 429j Rv.), zal toepassing in de praktijk 
achterwege blijven. Het gaat slechts om het geven van een algemeen 
kader, om zoveel mogelijk te voorkomen dat ten aanzien van vragen die 
zich in de praktijk wel voordoen een vacuüm ontstaat. 

De Minister van Justit ie, 
F. Korthals Altes 
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