
     

KORT GEDING 

Het kort geding is een snelle en efficiënte manier om, wanneer er geen tijd te verliezen is, de 

rechter om een uitspraak te vragen. Het kort geding wordt veel gebruikt om de 

voorzieningenrechter een bevel of gebod te doen laten afgeven. Zo kan worden gedacht aan 

een bevel tot afgifte van een design bureau, dat na verdeling van de kantoorinventaris was 

toebedeeld en niet afgegeven, dat dreigt te verdwijnen. Of de verplichting om mee te werken aan 

het transport van een onroerende zaak die al is gekocht maar nog niet geleverd. Ook kan het kort 

geding zijn diensten bewijzen als het gaat om een verplichting mee te werken aan het leveren 

van inzage in boeken, bescheiden en geschriften. Het verbod kan zien op een straat-,en 

contactverbod of een verbod op geluidsoverlast op straffe van dwangsommen.  

Het kort geding is voorts een doeltreffend incassomiddel voor onbetaalde rekeningen. Met een 

vonnis in kort geding wordt het eenvoudiger incasseren omdat men dan de zogenaamde ‘’titel’’ 

heeft waarmee de deurwaarder beslag kan leggen. “Eenvoudiger’’ duidt erop dat incasso niet kan 

worden gegarandeerd. Dit hangt immers van de gegoedheid van de debiteur af.  

Het kort geding kan uitsluitend worden gevoerd in gevallen van spoedeisendheid. Wanneer 

spoedeisendheid ook maar enigszins lastig valt aan te tonen, dan zal de rechter de zaak niet 

ontvankelijk verklaren. Het luistert daarom uiterst nauw om, alvorens een procedure te 

entameren, eerst de spoedeisendheid met uw advocaat te bespreken. Rechta Advocatuur staat u 

graag bij in de beoordeling daarvan.  

Wanneer het om bestuursrechtelijke zaken gaat (bezwaar en beroep), dan staat de weg naar 

de bestuursrechter open. Deze voorlopige voorzieningenprocedure vertoont veel 

overeenkomsten met het civiele kort geding.  

Ook in het familierecht en bestuursrecht bestaat voor spoedeisende zaken een aparte 

rechtsingang, de zogeheten ‘’voorlopige voorziening’’. Bijvoorbeeld, hangende de procedure, 

voor het verzoek tot betaling van alimentatie of de opschorting van de tenuitvoerlegging van een 

besluit.  

De kosten van het civiele kort geding bedragen (uiteraard) de advocaatkosten. De verliezende 

partij draait op voor een forfaitair bedrag aan proceskosten van de advocaat wederpartij. De 

kosten worden daarmee deels gedekt. Bij procedures die het intellectuele eigendom betreffen 

geldt een integrale proceskostenveroordeling. Dit houdt in dat de in het ongelijk gestelde partij zal 

moeten opdraaien voor een (ter zitting ingediende) rekening van de van de advocaat van de in 

het gelijk gestelde partij. (Meer hierover onder het kopje het intellectuele eigendom).  

De hoogte van het griffierecht in een kort geding hangt af van de vordering en of er wordt 

geprocedeerd door een rechtspersoon of natuurlijk persoon. Het laagste tarief voor een 

rechtspersoon is: € 613,-. Voor een natuurlijk persoon: € 285,- en voor degenen die procederen 

op basis van een toevoeging: € 78,- Voor actuele informatie en tarieven wordt verwezen naar: 



https://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/Pages/Griffierecht-bij-de-

rechtbank.aspx 

Overigens geldt voor het procederen in kort geding dat eiser verplicht is zich door een advocaat 

te laten bijstaan. Gedaagde staat het vrij om al dan niet vergezeld van een advocaat ter 

terechtzitting te verschijnen. 
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