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Voorlopige 
bewijsverrichtingen in het 
huurrecht

mr. E. Swaneveld1

Op procedures die gevoerd worden in huurzaken is – uiteraard – het bewijsrecht zoals opgenomen in 
de art. 149 tot en met 207 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) van toepas-
sing. Onderdeel van het bewijsrecht dat in deze artikelen is opgenomen zijn de zogenoemde ‘voor-
lopige bewijsverrichtingen’. Ik doel dan op de mogelijkheid om de rechter te verzoeken een voorlo-
pig getuigenverhoor (art. 186-193 Rv) of voorlopig deskundigenbericht te bevelen of een voorlopige 
plaatsopneming (beide geregeld in de artikelen (art. 202-207 Rv) te houden. De exhibitievordering van 
art. 843a Rv kan ook worden gezien als een voorlopige bewijsverrichting, doch deze vordering blijft in 
dit artikel buiten beschouwing.
In dit artikel onderzoek ik de vraag in welke omstandigheden in huurzaken deze voorlopige bewijsver-
richtingen zouden kunnen worden ingezet. Daarbij zal ik ook ingaan op de omstandigheden waarin het 
weinig zinvol lijkt om een dergelijk verzoek in te dienen. 
Ik begin met het schetsen van de voorwaarden waaraan een verzoek moet voldoen om toegewezen te 
kunnen worden. De wettelijke eisen zoals opgenomen in de hiervoor genoemde artikelen zijn uitge-
werkt in diverse uitspraken van de Hoge Raad en lagere rechters.

1. Wettelijke bepalingen

Een verzoek tot het bevelen van een voorlopig ge-
tuigenverhoor, een voorlopig deskundigenbericht 
of een voorlopige plaatsopneming kan voorafgaand 
aan een eventuele procedure maar ook tijdens een 
lopende procedure worden gedaan. Wie bevoegd is 
tot het indienen van een verzoekschrift, is af han-
kelijk van de vraag of de procedure waarop het 
verhoor ziet al aanhangig is of niet. Is de procedure 
nog niet aanhangig, dan kan iedere belanghebben-
de het verzoek doen. Tot de belanghebbenden be-
horen de (beoogde) partijen, maar bijvoorbeeld ook 
een partij die borg staat voor één van de partijen, 
die eventueel in vrijwaring zou kunnen worden op-
geroepen of door voeging of tussenkomst partij bij 
de procedure zou kunnen worden.2 Is de procedu-
re al aanhangig, dan kunnen alleen de partijen bij 
die procedure het verzoek tot het bevelen van een 
voorlopige bewijsverrichting doen. De voegende of 
tussenkomende (rechts)persoon is pas partij nadat 
voeging of tussenkomst is toegestaan en kan in een 
lopende procedure dus eerst vanaf dat moment een 
verzoek indienen. De rechter die bevoegd is in de 
eventuele procedure waarvoor de verzoeker het 
bewijs wil vergaren - of beoordelen - is ook de rech-
ter bij wie het verzoekschrift wordt ingediend. In 
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2. Ook andere partijen kunnen voegen of tussenkomen 
in een procedure. De borg is slechts genoemd als voor-
beeld.

huurzaken worden deze verzoeken dus bij de sec-
tor kanton van de rechtbank ingediend of (als de 
hoofdzaak al aanhangig is in hoger beroep) bij het 
gerechtshof. 
Een voorlopige bewijsverrichting zal in de regel 
drie doelen dienen. Allereerst kan iemand er be-
lang bij hebben om bewijsmiddelen veilig te stellen. 
Een tweede doel is het vergaren van bewijsmidde-
len ten behoeve van een lopende of nog te starten 
procedure. Dat bewijs kan noodzakelijk zijn om een 
vordering of verweer te onderbouwen. Tot slot kan 
iemand een voorlopige bewijsmaatregel gebruiken 
om zijn proceskansen in een eventueel (al dan niet 
door hem) te starten procedure in te schatten en zo 
nodig vast te stellen tegen wie een vordering zou 
moeten worden ingesteld.3 
In het verzoekschrift moet de verzoekende partij, 
naast de inhoudseisen die gelden voor alle verzoek-
schriften,4 ten minste de aard en het beloop van de 
vordering opnemen. Ook vermeldt hij de naam en 
woonplaats van de wederpartij of de redenen waar-
om de wederpartij onbekend is.5 Bij het verzoek 
tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor 
vermeldt verzoeker de feiten of rechten die men wil 
bewijzen en de namen en woonplaatsen van de per-

3. Parket bij HR 22 december 2017, NJ 2018, 155. Zie voor 
een procedure waar het verzoek ertoe diende om vast 
te stellen tegen wie een vordering zou moeten worden 
ingesteld Rechtbank Den Haag 1 augustus 2017, ECLI: 
RBDHA: 2017: 9026.

4. Art. 278 Rv.
5. Art. 187 lid 3 sub a en d en 203 lid 2 sub a en c Rv.
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sonen die men als getuigen wil doen horen;6 bij een 
verzoek tot het bevelen van een voorlopig deskun-
digenbericht of een voorlopige plaatsopneming de 
punten waarover het oordeel van de deskundigen 
wordt gevraagd of de plaats of de zaak die in ogen-
schouw moet worden genomen.7

Voldoet het verzoekschrift aan deze cumulatieve 
vereisten, dan moet het verzoek in beginsel door de 
rechter worden toegewezen. Deze verzoekschrift-
procedure is niet de plaats voor een inhoudelijke 
beoordeling van de vordering of het verweer waar-
voor de verzoeker bewijs wil verzamelen. Dit uit-
gangspunt is expliciet opgenomen in een beschik-
king van de Hoge Raad van 6 juni 2008.8 In die zaak 
was een voorlopig getuigenverhoor verzocht. Uit 
de beschikking van de Hoge Raad van 19 december 
2003 volgt dat deze maatstaf ook geldt bij verzoe-
ken om een voorlopig deskundigenbericht.9 In zijn 
noot bij een beschikking van de Hoge Raad d.d. 6 
februari 1998 merkt Snijders op dat deze maatstaf 
niet zou gelden bij een verzoek tot het houden van 
een voorlopige plaatsopneming, omdat deze ver-
richting zou kunnen worden vervangen door een 
getuigenverhoor of een voorlopig deskundigenbe-
richt. De voorlopige plaatsopneming zou van een 
andere aard zijn dan deze twee voorlopige bewijs-
verrichtingen.10 De Rechtbank Limburg meent ech-
ter dat de beoordelingsmaatstaf van de Hoge Raad 
ook moet worden toegepast bij de beoordeling van 
een verzoek tot een voorlopige plaatsopneming.11 
De toetsing die de rechter uitvoert is marginaal.

2. Afwijzingsgronden

Het verzoek wordt door de rechter afgewezen als 
het niet voldoet aan de hiervoor genoemde wette-
lijke vereisten. Dat een verzoekschrift voldoet aan 
deze wettelijke vereisten, bekent echter niet dat 
het verzoek niet afgewezen kan worden. Er zijn 
namelijk wel degelijk afwijzingsgronden waarop 
de verwerende partij zich kan beroepen. De margi-
nale toetsing is dus niet zo beperkt als op het eerste 
gezicht het geval lijkt te zijn. Er zijn drie gronden 
te onderscheiden waarop het verzoek toch door de 
rechter kan worden afgewezen:12 

 – de verzoeker heeft geen belang bij zijn verzoek;
 – de verzoeker maakt misbruik van zijn bevoegd-

heid;
 – het verzoek is gedaan in strijd met een goede 

procesorde of stuit af op een zwaarwichtig be-
zwaar.

6. Art. 187 lid 3 sub b en c Rv.
7. Art. 203 lid 2 sub b Rv.
8. HR 6 juni 2008, NJ 2008, 323; zie ook HR 19 maart 2010, 

NJ 2010, 172.
9. HR 19 december 2003, NJ 2004, 584 (Wustenhof f/Ge-

buis).
10. HR 6 februari 1998, NJ 1999, 478, m.nt. H.J. Snijders.
11. Rechtbank Limburg 19 juli 2017, ECLI: NL: RBLIM: 2017: 

6959 (Jazz City Leisure/Rabobank).
12. HR 11 februari 2005, NJ 2005, 442, m.nt. W.H.D. Asser 

(Frog/Floriade).

Geen belang bij het verzoek
Uit de aangehaalde beschikking van de Hoge Raad 
van 11 februari 2005 blijkt dat het bepaalde in art. 
3:303 BW, inhoudende dat wie geen belang heeft, 
geen actie toekomt, van toepassing is op een ver-
zoek tot het bevelen van een voorlopige bewijsver-
richting. Art. 3:303 BW is van algemeen belang en 
dient daarom ambtshalve te worden toegepast.13 
Een partij kan om verschillende redenen geen be-
lang hebben bij het verzoek. Een van de redenen 
die direct in het oog springt, is het gegeven dat de 
verzoeker in een hoofdzaak vrijwel zeker in het 
ongelijk zal worden gesteld. De beoordeling of de 
verzoeker belang heeft bij het door hem gedane ver-
zoek tot het bevelen van een voorlopige bewijsver-
richting komt dan in de buurt van een inhoudelijke 
beoordeling van de grondslag van een eventuele 
vordering of verweer van de verzoeker. Wesseling 
meent dat afwijzing wegens het ontbreken van be-
lang mogelijk is wanneer het materiele recht van 
de verzoeker te zwak of te vaag is om het houden 
van (in dat geval) een voorlopig getuigenverhoor 
te rechtvaardigen of wanneer de vordering in de 
hoofdzaak kansloos is.14. De Hoge Raad overweegt 
echter in de procedure waarin Wesseling haar con-
clusie schrijft dat de toewijsbaarheid van de beoog-
de vordering niet ter toetsing voorligt. De beschik-
king van het Hof wordt daarom vernietigd.15,16 
Het belang van de verzoeker kan ook ontbreken 
als de voorlopige bewijsverrichting op een zoda-
nig moment wordt toegepast dat de uitkomst niet 
meer gebruikt kan worden in de hoofdzaak. Denk 
aan een voorlopig getuigenverhoor dat op zijn 
vroegst afgerond zal zijn nadat in de hoofdzaak al 
getuigenverhoren hebben plaatsgevonden of zelfs 
al uitspraak is gedaan.17 Het stadium waarin de 
hoofdzaak zich bevindt kan ook relevant zijn bij 
het beoordelen van de vraag of het verzoek in strijd 
met een goede procesorde is gedaan. Tot slot kan het 
verzoek worden afgewezen wegens gebrek aan be-
lang als er een andere – voorgeschreven – manier 
is waarop het beoogde bewijs kan worden geleverd 
en de voorlopige bewijsverrichting de voorgeschre-
ven weg zou doorkruisen. Dit was het geval in een 
procedure over de waardevaststelling van ontei-

13. E.F. de Groot/B. Krans, H. Snijders & J. Vranken, ‘Het 
voorlopig getuigenverhoor’, Burgerlijk Proces & Prak-
t ijk nr. XVII, Deventer: Wolters Kluwer 2015/251.

14. Parket bij HR 27 oktober 2017, ECLI: NL: PHR: 2017: 1171 
(concl. A-G E. Wesseling-van Gent, onder 2.21 en 2.22).

15. HR 22 december 2017, ECLI: NL: HR: 2017: 1171, 3250, r.o. 
4.3.4.

16. De Groot c.s. noemt een aantal gevallen waarin de 
kans van slagen van de vordering in de hoofdzaak zo 
klein is dat het verzoek tot het houden van een voor-
lopig getuigenverhoor wegens het ontbreken van be-
lang is afgewezen, zie E.F. de Groot/B. Krans, H. Snij-
ders & J. Vranken, ‘Het voorlopig getuigenverhoor’, 
Burgerlijk Proces & Prakt ijk nr. XVII, Deventer: Wolters 
Kluwer 2015/275. Deze uitspraken van lagere rechters 
zijn in het licht van de beschikking van de Hoge Raad 
d.d. 27 oktober 2017 (zie noot 13) echter – achteraf ge-
zien – onjuist geweest.

17. HR 11 februari 2005, NJ 2005, 442.
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gende effecten. Verzoeker verzocht om het bevelen 
van een voorlopig getuigenverhoor, maar zowel de 
rechtbank als het hof wijzen het verzoek af omdat 
de waardevaststelling in een procedure bij de on-
dernemingskamer moet plaatsvinden.18 

Misbruik van bevoegdheid
Art. 3:13 BW is ingevolge art. 3:15 BW ook van toe-
passing op het bewijsrecht. Van misbruik van be-
voegdheid bij een verzoek tot het bevelen van een 
voorlopige bewijsverrichting kan sprake zijn:

 – als het verzoek wordt gedaan met geen ander 
doel dan een ander te schaden;

 – als het wordt gedaan met een ander doel dan 
waarvoor het recht is verleend; of 

 – als sprake is van zodanige onevenredigheid tus-
sen het belang van de verzoekende en de verwe-
rende partij dat het verzoek in redelijkheid niet 
kan worden toegewezen.19 

Het criterium ‘de bevoegdheid wordt uitgeoefend 
met een ander doel dan waarvoor deze is verleend’ 
bespreek ik hier nader. Volgens De Groot c.s. wordt 
dit criterium onder meer toegepast wanneer spra-
ke is van een fishing expedition,20 als een ander be-
wijsmiddel dan de verzochte voorlopige bewijsver-
richting geschikt is, als de verzoeker beoogt feiten 
te onderzoeken ten behoeve van een andere (civiele 
hoofdzaak), als de hoofdzaak prematuur is of als het 
verzoek wordt gebruikt om een andere partij onder 
druk te zetten.21 Een verzoek kan bijvoorbeeld wor-
den gekwalificeerd als een fishing expedition als 
het te verzamelen bewijs niet ziet op de in het ver-
zoekschrift omschreven feiten doch op een indruk 
die men door getuigen bevestigd wenst te zien22 of 
als de te bewijzen feiten niet kunnen dienen ter 
onderbouwing van de vordering in deze specifie-
ke zaak.23 Het Hof Den Haag wees volgens de Hoge 
Raad terecht een verzoek tot het bevelen van een 
voorlopig getuigenverhoor af, omdat verzoeker een 
groot aantal getuigen wilde horen en niet alleen te 
bewijzen feiten, maar ook rechtsvragen onderwerp 
van de verhoren wilde laten zijn. Het Hof oordeelde 
dat het inzetten van deze voorlopige bewijsverrich-
ting niet in verhouding stond tot de beoogde vor-

18. HR 17 november 2017, NJ 2018, 28.
19. HR 29 maart 1985, NJ 1986, 242, m.nt. L. Wichers Hoeth 

(Enka/Dupont) en HR 19 februari 1993, NJ 1994, 345, 
m.nt. H.J. Snijders. 

20. De meest eenvoudige definitie van het begrip fishing 
expedition is ‘het hengelen bij een wederpartij naar 
onbekende gegevens’.

21. E.F. de Groot/B. Krans, H. Snijders & J. Vranken, ‘Het 
voorlopig getuigenverhoor’, Burgerlijk Proces & Prak-
t ijk nr. XVII, Deventer: Wolters Kluwer 2015/309. 

22. Rechtbank Amsterdam 13 april 2017, NJF 2017, 278 
(Geka Text iles/G-Star). 

23. Rechtbank Amsterdam 20 juli 2017, ECLI: NL: RBAMS: 
2017: 6624. Verzoekers wensen getuigen te horen om 
vast te stellen welke informatie aan patiënten in het 
algemeen is gegeven, terwijl in een eventuele proce-
dure zou moeten komen vast te staan welke informa-
tie aan verzoeker is verstrekt. 

dering van verzoeker en wees het verzoek wegens 
misbruik van omstandigheden af.24 

Strijd met de goede procesorde of een ander zwaarwich-
t ig bezwaar
Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om een opsom-
ming te geven van de omstandigheden waarin 
sprake kan zijn van strijd met de goede procesor-
de of van een ander zwaarwichtig bezwaar. In de 
praktijk wordt een verzoek regelmatig afgewezen 
wegens strijd met de goede procesorde, terwijl af-
wijzing vanwege een van de hiervoor behandelde 
gronden net zozeer in de rede ligt. Strijd met de goe-
de procesorde wordt dan ook wel gebruikt als ‘para-
plu-argument’ voor het afwijzen van verzoeken tot 
een voorlopige bewijsverrichting. 
Het onderscheid tussen de al behandelde afwij-
zingsgronden en de grond ‘een ander zwaarwichtig 
bezwaar’ is ook (nog) niet uitgekristalliseerd. De 
Groot c.s. meent dat het met het ‘invoeren’ van deze 
grond ook mogelijk is geworden om andere belan-
gen dan die van de betrokken partijen in de afwe-
ging te betrekken.25 Een tweetal uitspraken dat ziet 
op verzoeken tot het houden van een voorlopig des-
kundigenbericht laat zien dat de mate waarin het 
onderzoek belastend is voor een betrokken partij 
(de verweerder) reden kan zijn om het verzoek af 
te wijzen. In beide zaken waren al deskundigen-
rapporten aanwezig die elkaar tegenspraken. Een 
nieuw onderzoek werd – in het stadium waarin de 
procedure zich bevond – te belastend voor de ver-
weerder geacht.26 Een verzoek tot het bevelen van 
een voorlopig deskundigenonderzoek waarbij 5000 
personen zouden moeten worden betrokken terwijl 
het belang van de verzoeker uitsluitend emotioneel 
van aard was, werd ook afgewezen wegens zwaar-
wichtige bezwaren.27 
Een veel gebruikte argumentatie bij de afwijzings-
grond ‘strijd met de goede procesorde’ is dat – in 
het conrete geval! – het bevelen van een voorlopige 
bewijsverrichting in strijd is met het beginsel van 
zo efficiënt mogelijk procederen. Nu een verzoek 
tot het bevelen van een voorlopige bewijsverrich-
ting echter in beginsel moet worden toegewezen, 
moet er wel sprake zijn van evidente inefficiëntie. 
Daarbij kan bijvoorbeeld het stadium waarin de 

24. HR 24 juni 1988, NJ 1989, 121, m.nt. J.B.M. Vranken. Uit 
de noot van Vranken blijkt dat bij de beoordeling te-
vens (zeer) relevant is geweest het gegeven dat de te 
bewijzen feiten en rechtsvragen niet de kern van de 
zaak betroffen. Deze feiten zouden niet tot een beslis-
sing op de vordering van verzoeker hebben kunnen 
leiden. 

25. E.F. de Groot/B. Krans, H. Snijders & J. Vranken, ‘Het 
voorlopig getuigenverhoor’, Burgerlijk Proces & Prak-
t ijk nr. XVII, Deventer: Wolters Kluwer 2015/377.

26. HR 30 maart 2007,NJ 2007, 189 en HR 19 december 
2003, NJ 2004, 584 (Wustenhof f/Gebuis). In laatstge-
noemde procedure overwoog het hof dat het verzoek 
moest worden afgewezen wegens zwaarwichtige be-
zwaren dan wel de eisen van een goede procesorde.

27. Rechtbank Gelderland 12 juni 2017, NJF 2017, 542.
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procedure zich bevindt een rol spelen, net als de 
complexiteit van de feiten in de hoofdzaak. 
Op het verweer dat sprake is van strijd met de goe-
de procesorde moet in beginsel door de verweerder 
een beroep worden gedaan. Is er echter sprake van 
strijd met de goede procesorde omdat publieke be-
langen in het geding zijn, dan dient deze afwijzings-
grond ambtshalve te worden toegepast. Een voor-
beeld treft men aan in het arrest van de Hoge Raad 
d.d. 13 november 1998, waarin werd geoordeeld dat 
de rechtbank ambtshalve had mogen beslissen of 
sprake was van strijd met de goede procesorde om-
dat het verweer van gedaagde en onaanvaardbare 
koerswijziging inhield.28 

3. De inzet van voorlopige 
bewijsverrichtingen in het huurrecht

In dit deel van dit artikel ga ik in op de mogelijk-
heden van de inzet van voorlopige bewijsverrich-
tingen in huurrechtelijke kwesties. Ik heb in het 
voorgaande deel veel aandacht besteed aan de 
mogelijke afwijzingsgronden voor dergelijke ver-
zoeken. Ik zal hierna bij de verschillende kwesties 
hierop teruggrijpen en dan ook tevens aangeven 
welk verweer tegen een gedaan verzoek kans van 
slagen heeft.29 

Aantonen van het bestaan van een huurovereenkomst
Een partij kan goede redenen hebben om bewijs 
te verkrijgen waaruit blijkt dat tussen hem en een 
andere partij een huurovereenkomst tot stand is 
gekomen of reeds bestaat. Men denkt in dit soort 
gevallen al snel aan afgebroken onderhandelin-
gen waarbij partijen van mening verschillen over 
de vraag of zij het eens zijn geworden over de es-
sentialia van een huurovereenkomst en dus of de 
overeenkomst tot stand is gekomen. Ook kan van 
belang zijn of de onderhandelingen in een dusda-
nig vergevorderd stadium waren gekomen dat de 
af brekende partij schadeplichtig is jegens de an-
der omdat af breken zonder meer niet meer moge-
lijk was. Een andere situatie waaraan gedacht kan 
worden is die van de huurder die een vergunning 
nodig heeft voor het exploiteren van de door hem 
gehuurde bedrijfsruimte en aan de vergunning-
verlenende instantie moet aantonen op welke titel 
hij gebruik maakt van het gehuurde. Zo deed zich 
ooit een situatie voor waarin een huurder zich in 
een onderhuursituatie bevond. Hij beschikte niet 
over een schriftelijke huurovereenkomst en vol-
deed zijn huur maandelijks contant aan zijn ver-
huurster. De verhuurster weigerde schriftelijk te 

28. Zie bijvoorbeeld HR 13 november 1998, NJ 1999, 173.
29. Uiteraard is het altijd af hankelijk van de omstandig-

heden van het geval en de inhoud van het verzoek-
schrift of het zinvol is verweer te voeren tegen een 
verzoek. Ik ga er in dit artikel vanuit dat de verzoe-
kende partij ten minste heeft voldaan aan de wette-
lijke eisen en dat de te bewijzen feiten en de (beoogde) 
vordering voldoende duidelijk zijn omschreven. 

verklaren dat er sprake was van een huurovereen-
komst. Het indienen van een verzoekschrift tot het 
bevelen van een voorlopig getuigenverhoor was 
voldoende om die schriftelijke verklaring alsnog te 
verkrijgen; was die achterwege gebleven, dan was 
het proces-verbaal van het getuigenverhoor naar 
verwachting voldoende geweest om het benodigde 
bewijs aan de vergunningverlener te verstrekken. 
In deze zaken is een verzoek tot het bevelen van 
een voorlopig deskundigenbericht een logische zet, 
waartegen mijns inziens geen kansrijk verweer 
mogelijk is. 

Overlast en/of onderhuur
De meest in het oog springende aanleiding voor 
het houden van een voorlopig getuigenverhoor is 
het aantonen van overlast die door een huurder 
(of degene voor wie hij verantwoordelijk is) wordt 
veroorzaakt. Een verhuurder die wil onderzoeken 
of hij voldoende bewijs heeft om een vordering 
tot het staken van overlast of het ontbinden van 
de huurovereenkomst heeft of die wil proberen 
het aanwezige bewijs uit te breiden, kan in een 
voorlopig getuigenverhoor de mogelijke getuigen 
laten horen. De huurder die zich tegen de eventu-
ele vordering van de verhuurder wil verzetten en 
dus als verwerende partij bij het verzoek wordt 
aangemerkt, heeft zijnerzijds de mogelijkheid om 
getuigen te laten horen om zo bewijs ten behoeve 
van zijn verweer te verzamelen. De consequentie 
van het volgen van deze route is dat wanneer de 
getuigen eenmaal gehoord zijn, althans de huurder 
de mogelijkheid heeft gehad om zijnerzijds getui-
gen te horen, een aanbod tot het leveren van bewijs 
in de hoofdzaak door het horen van getuigen snel 
zal worden afgewezen. De partij die aanvullend be-
wijs wenst te leveren door middel van getuigen, zal 
moeten onderbouwen wat deze getuigen nog meer 
of anders zouden kunnen verklaren dan wat in het 
voorlopig getuigenverhoor reeds is verklaard.30

Wanneer sprake is van geluidsoverlast, kan een 
voorlopig deskundigenonderzoek ook gebruikt 
worden voor het verbeteren van de bewijspositie 
van degene die de overlast wil aantonen. Geluids-
metingen kunnen immers objectieve gegevens over 
de mate van de overlast opleveren. 
Tot slot zou overlast ook een reden kunnen zijn om 
een verzoek tot een voorlopige plaatsopneming te 
doen. Stel je een situatie voor waarin een huurder 
ernstige geluids- of stankoverlast ondervindt van 
een in de nabijheid gevestigde ondernemer die zijn 
bedrijfsruimte van dezelfde verhuurder huurt. Het 
laten voortduren van die overlast kan een gebrek 
in de zin van art. 7:204 lid 2 BW opleveren waarop 
de huurder de verhuurder kan aanspreken. Zeker 
als het gaat om altijd aanwezige omstandigheden 
die de overlast veroorzaken, kan de huurder belang 
hebben bij een vastlegging van de waarneming 
daarvan door de rechter in een proces-verbaal. 
Hoewel bewijslevering door getuigen ook mogelijk 

30. HR 31 mei 1991, NJ 1991, 647 (Vogelaar/Skil).
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is, kan naar mijn mening hier niet worden gezegd 
dat een voorlopig getuigenverhoor meer aangewe-
zen is dan een voorlopige plaatsopneming en zou 
een verzoek daartoe moeten worden toegewezen. 
Een voorlopig getuigenverhoor kan ook nuttig zijn 
als de verhuurder wil aantonen dat de huurder het 
gehuurde – in strijd met de huurovereenkomst – in 
gebruik heeft gegeven aan een derde, door het ho-
ren van omwonenden als getuigen. 
Voorlopige bewijsverrichtingen die worden ver-
zocht in verband met overlast kunnen een prima 
aanloop zijn naar een kort geding waarin het sta-
ken van de overlast of ontruiming van het gehuur-
de (vooruitlopend op de ontbinding van de huur-
overeenkomst) wordt gevorderd. De verzoekende 
partij zal veelal de verhuurder zijn. Het is echter 
niet uitgesloten dat iemand die juist de overlast 
ondervindt een voorlopig getuigenverhoor of een 
voorlopig deskundigenbericht verzoekt. Het daar-
bij te verzamelen bewijs kan hij gebruiken voor een 
eventuele procedure tegen de verhuurder van de 
overlastveroorzaker om zo te proberen af te dwin-
gen dat de verhuurder op basis van de huurover-
eenkomst optreedt tegen de overlast veroorzaken-
de huurder. Het is overigens ook voorgekomen dat 
de kantonrechter de verhuurder in een procedure 
die een huurder was gestart wegens ondervonden 
overlast van de zoon van een andere huurder ge-
lastte om ofwel een ontbindingsprocedure, ofwel 
een voorlopig getuigenverhoor tegen de gestelde 
overlastveroorzaker te starten.31

Geschiktheid van het gehuurde
Huurder en verhuurder kunnen er belang bij heb-
ben om te laten vaststellen of het gehuurde geschikt 
is voor het overeengekomen gebruik. Ingevolge de 
veel van toepassing verklaarde Algemene Bepa-
lingen volgens het ROZ-model heeft de huurder 
een onderzoeksplicht als het om de geschiktheid 
van het gehuurde gaat.32 De huurder kan in het 
kader van deze onderzoeksplicht een deskundige 
inschakelen om de geschiktheid van het gehuurde 
te beoordelen. Als deze deskundige tot het oordeel 
komt dat het gehuurde niet geschikt is (en ook niet 
kan worden gemaakt) voor het overeengekomen 
gebruik en de huurder plaatst daar een deskundi-
genoordeel tegenover waaruit blijkt dat het gehuur-
de wel geschikt is of gemaakt kan worden, bestaat 
een geschil waarbij het van groot belang is dat zo 
snel mogelijk komt vast te staan of het gehuurde nu 
wel of niet geschikt is voor het overeengekomen ge-
bruik. De huurder zal immers moeten vaststellen of 
hij kan weigeren het gehuurde in gebruik te nemen 
en de huurpenningen te voldoen; de verhuurder 
zal willen weten of hij de huurder kan dwingen tot 

31. Ktr. Rotterdam 7 juli 2009, ECLI: NL: RBROT: 2009: 
BJ2739.

32. Als we de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst 
Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin 
van art. 7:290 BW erop naslaan, vinden we de onder-
zoeksplicht in de art. 4 (modellen 2003 en 2008) en 2.3 
(model 2012). 

ingebruikname en of de huurder de overeengeko-
men huurprijs verschuldigd is. Met twee deskun-
digenrapporten die elkaar tegenspreken hebben 
beide partijen dan belang bij een derde deskundi-
genbericht over de geschiktheid van het gehuurde. 
Partijen kunnen gezamenlijk een derde deskun-
dige benoemen, maar een van hen beiden zou ook 
een verzoek tot het bevelen van een voorlopig des-
kundigenbericht kunnen indienen bij de kanton-
rechter. Men zou ook nog kunnen denken aan een 
verzoek tot een voorlopige plaatsopneming, doch 
mijns inziens is dat niet de aangewezen weg in de-
zen. De rechter kan immers wel de feitelijke situa-
tie vaststellen bij een voorlopige descente, doch als 
twee deskundigen het niet eens zijn over de vraag 
of een object geschikt is voor het overeengekomen 
gebruik, acht ik de kans zeer klein dat op basis van 
het proces-verbaal van de descente een oordeel kan 
worden geveld over dit twistpunt. Het voorlopig 
deskundigenbericht is dus de meest aangewezen 
weg. Ondanks dat er al twee deskundigenberichten 
aanwezig zijn, is er geen reden om aan te nemen dat 
dit verzoek zou moeten worden afgewezen omdat 
het te belastend is voor een van de partijen. Het 
gaat immers om een onderzoek van een object en 
niet van een partij, zoals in de eerder aangehaalde 
uitspraak in de zaak Wustenhoff/Gebuis het geval 
was.33 

Schade aan het gehuurde/gebreken
Alle voorlopige bewijsverrichtingen kunnen ook 
worden ingezet bij geschillen over schade en gebre-
ken aan het gehuurde. De huurder kan er belang 
bij hebben om te bewijzen dat een bepaald gebrek 
al aanwezig was bij aanvang van de huurovereen-
komst en dat de verhuurder hiervan op de hoogte 
was dan wel van op de hoogte had moeten zijn. Dit 
kan hij doen door middel van een deskundigenbe-
richt of door het horen van getuigen. Beide partijen 
kunnen er belang bij hebben dat wordt vastgesteld 
wat de oorzaak is van een gebrek aan het gehuurde, 
in het kader van de toerekenbaarheid daarvan. De 
huurder die een verhuurder wil aanspreken op de 
schade die hij lijdt als gevolg van het gebrek, zal im-
mers moeten onderbouwen waarom dit gebrek aan 
de verhuurder toerekenbaar is. Voor het vaststellen 
van de hoogte van de schadevergoeding is het van 
belang dat komt vast te staan wat het gevolg van 
de aanwezigheid van een gebrek voor de huurder 
is. In welke mate beïnvloedt de aanwezigheid van 
het gebrek de bedrijfsvoering van de huurder, wel-
ke gevolgschade is er door het gebrek ontstaan? Het 
voorlopig deskundigenbericht en het voorlopig ge-
tuigenverhoor lijken in veel gevallen de meest aan-
gewezen middelen om in te zetten. Een voorlopige 
plaatsopneming zou verzocht kunnen worden als 
het gaat om het vaststellen van gebreken die moei-
lijk met andere middelen, zoals tekeningen, foto’s 
of video’s vast te leggen zijn, doch bewijslevering 

33. HR 30 maart 2007, NJ 2007, 189 en HR 19 december 
2003, NJ 2004, 584.
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door middel van deskundigen of getuigen ligt meer 
voor de hand. Een dergelijk verzoek zou dan ook 
(terecht) afgewezen kunnen worden wegens gebrek 
aan belang of strijd met de goede procesorde. 
Het moment waarop het verzoek wordt gedaan is 
uiteraard ook van invloed op de beoordeling van 
het verzoek. Een verzoek tot het bevelen van een 
voorlopig deskundigenonderzoek is alleen zinvol 
als de deskundige op dat moment nog de feiten kan 
vaststellen die van belang zijn voor de beoordeling 
van de (eventuele) vordering van de verzoeker. 
Wordt het verzoek gedaan om onderzoek te doen 
naar een gebrek dat op dat moment al volledig ver-
holpen is, dan is het maar de vraag of het deskun-
digenonderzoek nog iets zal opleveren. Ook heeft 
het geen zin om een deskundige de omvang van de 
schade te laten vaststellen als nog niet vast staat 
of er wel sprake is van een gebrek. In die gevallen 
is het voor de verweerder zinvol om een beroep te 
doen op gebrek aan belang van verzoeker. Een be-
roep op gebrek aan belang zou ook door de verhuur-
der kunnen worden gedaan als het onderzoek ziet 
op een gebrek dat evident tot de onderhoudsver-
plichting van de huurder behoort. Zoals hierboven 
toegelicht is een inhoudelijke beoordeling echter 
in beginsel niet toegelaten. Bij strikte toepassing 
van de wettelijke bepalingen kan een verzoek tot 
het bevelen van een voorlopig deskundigenbericht 
door de huurder in zo’n geval dus niet worden af-
gewezen. 

Dringende werkzaamheden en renovat ie
Een verhuurder die wil overgaan tot het uitvoeren 
van dringende werkzaamheden of een renovatie 
in de zin van art. 7:220 lid 1 of 2 BW, kan er belang 
bij hebben dat door een deskundige in een voorlo-
pig deskundigenbericht wordt vastgelegd welke 
werkzaamheden exact moeten worden uitgevoerd, 
op welke wijze dat zal gebeuren en waarom de 
werkzaamheden nu moeten worden uitgevoerd. 
Een andere voorlopige bewijsverrichting dan een 
voorlopig deskundigenbericht lijkt mij hier niet 
aan de orde. Een voorlopig deskundigenbericht kan 
vervolgens worden gebruikt om – in kort geding 
– medewerking van de huurder aan de dringende 
werkzaamheden of de renovatie af te dwingen. 
Verweer tegen een dergelijk verzoek lijkt mij niet 
snel zinvol. Als huurder en verhuurder het niet 
eens zijn over de uit te voeren werkzaamheden, 
heeft verhuurder er belang bij om een deskundi-
genrapport te verkrijgen. De enige situatie waarin 
mijns inziens verweer tegen een dergelijk verzoek 
zou kunnen worden gedaan, is een situatie waarin 
al (een) deskundigenrapport(en) voorhanden zijn 
waarin alle te stellen vragen beantwoord zijn en 
een nieuw onderzoek te belastend zou zijn voor de 
(bedrijfsvoering van de) huurder. In dat geval zou 
een beroep kunnen worden gedaan op zwaarwich-
tige bezwaren.34 

34. Zie ook hier HR 30 maart 2007, NJ 2007, 189 en HR 19 
december 2003, NJ 2004, 584 (Wustehof f/Gebuis). 

Oplevering van het gehuurde na af loop van de huur-
overeenkomst
Tot slot kunnen voorlopige bewijsverrichtingen 
van nut zijn bij geschillen over de vraag of het ge-
huurde na af loop van de huurovereenkomst in de 
juiste staat door de huurder aan de verhuurder is 
opgeleverd. 
Na af loop van de huurovereenkomst kunnen bei-
de partijen er belang bij hebben dat een voorlopige 
bewijsverrichting plaatsvindt. Met een voorlopige 
plaatsopneming of een voorlopig deskundigenbe-
richt kan de staat van oplevering van het gehuur-
de worden vastgelegd. Het moment waarop dit ge-
beurt is wel uiterst relevant. Zo werd een verzoek 
tot het houden van een voorlopige plaatsopneming 
dat pas een jaar na oplevering van het gehuurde 
werd gedaan afgewezen, omdat met een voorlopige 
plaatsopneming niet zou kunnen worden bewezen 
in welke staat het gehuurde zich bij de oplevering 
bevond en dus of het gehuurde destijds in de juis-
te staat was opgeleverd.35 Het verzoek zou om deze 
reden niet aan de wettelijke eis voldoen dat met het 
bewijs de gestelde feiten bewezen zouden kunnen 
worden.36 De kantonrechter voegde daar nog aan 
toe dat de verhuurder andere, meer geschikte, mo-
gelijkheden had om aan zijn bewijs te komen. 
Geschillen over de oplevering van het gehuurde na 
af loop van de huurovereenkomst vinden hun oor-
sprong vaak in de gang van zaken rondom de ter-
beschikkingstelling van het gehuurde aan de huur-
der bij aanvang. Zowel art. 7:224 (lid 2) BW als de 
Algemene Bepalingen volgens het ROZ-model gaan 
ervan uit dat partijen bij aanvang van de huurover-
eenkomst een beschrijving van het gehuurde op-
maken. Dit gebeurt echter lang niet altijd. Als op de 
huurovereenkomst de Algemene Bepalingen Win-
kelruimte en andere bedrijfsruimte ex art. 7:290 
BW van toepassing zijn verklaard, is het de huurder 
die hier nadeel van ondervindt. In deze Algemene 
Bepalingen is namelijk opgenomen dat als geen 
beschrijving is opgemaakt, ervan uit wordt gegaan 
dat de huurder een goed onderhouden zaak zonder 
gebreken ter beschikking gesteld heeft gekregen. 
Dit is een (toegelaten) afwijking van art. 7:224 lid 2 
BW, waardoor het aan de huurder is om te bewijzen 
dat de staat bij aanvang van het gehuurde anders is 

35. Rechtbank Limburg 19 juli 2017, ECLI: NL: RBLIM: 2017: 
6959.

36. De kantonrechter lijkt hier de afwijzingsgrond ‘ge-
brek aan belang’ te beschouwen als wettelijk vereiste 
in plaats van afwijzingsgrond. Naar mijn mening is 
dat onjuist. Aan de wettelijke vereisten is voldaan. 
De verhuurder heeft omschreven op welke feiten en 
omstandigheden hij zijn vordering wil baseren, wat 
de aard en het beloop van de vordering is en welke 
partijen betrokken zijn. De vraag of met de voorlopige 
bewijsverrichting het benodigde bewijs kan worden 
geleverd, is een vraag naar het belang van de verhuur-
der en gebrek aan belang is, zo blijkt uit de aangehaal-
de jurisprudentie, een afwijzingsgrond voor een ver-
zoek dat overigens aan de eisen voldoet. Het is echter 
de vraag of dit onderscheid wel relevant is. Het resul-
taat is in beide gevallen afwijzing van het verzoek. 
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dan de goed onderhouden staat waar de Algemene 
Bepalingen vanuit gaan. Ik heb mij afgevraagd of de 
huurder een voorlopig deskundigenbericht of een 
voorlopige plaatsopneming zou kunnen inzetten 
om de staat van het gehuurde bij aanvang van de 
huurovereenkomst te laten vastleggen. Ik ben van 
mening dat dat niet het geval is. Verzoeken tot het 
bevelen van voorlopige bewijsverrichtingen kun-
nen immers worden gedaan met het oog op een lo-
pende of te starten procedure. Het doel is dat de ver-
zoekende partij bewijs kan verzamelen voor zijn 
vordering of zijn positie kan bepalen. Bij aanvang 
van de huurovereenkomst staat geenszins vast of 
de huurder ooit een procedure tegen de verhuur-
der zal starten waarbij de staat van het gehuurde 
bij aanvang van de huurovereenkomst ter discus-
sie staat. De huurder heeft dus bij aanvang van de 
huurovereenkomst nog geen belang bij een te ver-
zoeken voorlopige bewijsverrichting. Zijn verzoek 
zal dus – zelfs ambtshalve – moeten worden afge-
wezen.37 

4. Afsluitend

Uit het voorgaande volgt dat het zeker zinvol kan 
zijn om een voorlopige bewijsverrichting in te zet-
ten in het huurrecht. Zowel huurder als verhuurder 
kan een (mogelijke) vordering hebben waarbij hij 
belang kan hebben bij een voorlopig getuigenver-
hoor, voorlopig deskundigenbericht of een voorlo-
pige plaatsopneming. De verzoekende partij zal in 
zijn verzoekschrift duidelijk moeten aangeven wel-
ke vordering hij eventueel tegen zijn verhuurder 
wil instellen en op welke feiten en omstandigheden 
de voorlopige bewijsverrichting ziet, waarom juist 
deze bewijsverrichting de aangewezen manier is 
om het bewijs te verkrijgen en waarom het verzoek 
op dit moment wordt gedaan. De verwerende partij 
zal vervolgens moeten toetsen of de verzoekende 
partij dit in voldoende mate (en op juiste gronden) 
heeft gedaan. Zo niet, dan kan hij in het verweer-
schrift naar voren brengen dat het verzoek moet 
worden afgewezen wegens gebrek aan belang, mis-
bruik van bevoegdheid of strijd met de procesorde 
of een ander zwaarwichtig bezwaar. 

37. De partij die de staat van het gehuurde bij aanvang 
van de huurovereenkomst wil laten vastleggen als 
de andere partij daar niet aan meewerkt, kan een 
deurwaarder inschakelen om een proces-verbaal van 
bevindingen op te maken waarin deze staat is vastge-
legd. 


