Aan: Advocaten, zaakwaarnemers en deurwaarders

L.s.,
Het is het Hof gebleken dat de brief van 8 juli 2009 betreffende de tijdige vooruitbetaling van
kosten en vast recht in civiele zaken in hoger beroep (hierna verkort aangehaald als “betaling
van griffierecht”) de problematiek omtrent deze betaling niet volledig heeft geregeld. Namens
het Hof deel ik u in aanvulling op die brief daarom het volgende mee.
Art. 85 van het Procesreglement voor civiele zaken (hierna het Procesreglement) bepaalt dat
bij de indiening van de akte van appel de appellant schriftelijk het financiële belang van de
zaak aangeeft, zodat de griffier het griffierecht kan vaststellen. Met ingang van heden zal de
griffier voortaan bij de indiening van de akte van hoger beroep aan de indiener van de akte de
vraag stellen wat het financiële belang van de zaak is, welke vraag terstond beantwoord moet
worden. De griffier zal dan, na controle van het zich op de griffie bevindende procesdossier,
terstond het te betalen griffierecht berekenen en het vastgestelde bedrag noteren op de akte
van appel. De griffier zal vervolgens de indiener van de akte van appel de hoogte van het te
betalen griffierecht meedelen en de griffier zal op de akte van hoger beroep aantekenen dat hij
de indiener van de akte de hoogte van het griffierecht heeft meegedeeld. De indiener van de
akte van hoger beroep zal vervolgens worden gevraagd om een handtekening te plaatsen
onder het op de akte van hoger beroep geplaatste bedrag aan griffierecht en de mededeling dat
de hoogte van het griffierecht is meegedeeld. De indiener ontvangt vervolgens een kopie van
de akte van hoger beroep. Indien de akte van hoger beroep per fax is ingediend, dient de
appellant zich met de originele akte op de eerst volgende dag dat de griffie open is te
vervoegen bij de griffier zodat bovenstaande op de originele akte van appel alsnog kan
worden uitgevoerd. Appellant dient er rekening mee te houden dat het Hof vanaf heden zal
oordelen dat de in art. 270 lid 5 Rv genoemde termijn ingaat op die eerstvolgende dag na
indiening van de akte van hoger beroep per fax, ook als de indiener niet verschijnt.
Uit art. 98 Procesreglement volgt dat in EJ-zaken de indiener van het beroepschrift net zoals
hiervoor is vermeld, bij de indiening van het beroepschrift het financiële belang van de zaak
aangeeft. (Terzijde wordt hier opgemerkt dat de griffier van oordeel is dat het bijzondere
tarief voor arbeidszaken alleen voor de Eerste Aanleg geldt. De griffier is van oordeel dat in
arbeidszaken in hoger beroep, ongeacht wie appellant is, het dubbele van NAF. 450,- aan
griffierecht moet worden betaald indien geen bepaalde geldsom wordt verzocht of anderszins
de zaak te waarderen is op een direct geldelijk belang.)
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De griffier zal voortaan in EJ-zaken net zo handelen als hiervoor is vermeld met betrekking
tot AR-zaken. Anders dan in de eerder genoemde brief van 8 juli 2009 is vermeld, zal, indien
de rekwestrant op de laatste dag van de appeltermijn zijn beroepschrift indient, hem geen
termijn voor betaling van het griffierecht worden gegeven. Het is dus aan rekwestrant die op
de laatste dag van de termijn hoger beroep wil instellen, om voldoende geld (of bijvoorbeeld
een blanco cheque) bij zich te hebben om dit griffierecht terstond te betalen.
Indien het beroepschrift per fax wordt ingediend, dient rekwestrant zich op de eerst volgende
dag dat de griffie open is, te vervoegen bij de griffier, zodat de griffier kan handelen zoals
hiervoor vermeld. Een rekwestrant die zijn beroepschrift op de laatste dag van de appeltermijn
per fax indient, en zich niet meldt op de eerst volgende dag dat de griffie open is ter betaling
van het griffierecht, dient er rekening mee te houden dat het Hof vanaf heden zal oordelen dat
het beroep is vervallen.

Namens het Hof,

Mr. J.R. Sijmonsma
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