HOGER BEROEP
Wanneer een procedure bij de Rechtbank niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan
kan van dat vonnis in hoger beroep worden gegaan, mits in geval van een geldvordering aan
onder andere de eis is voldaan dat in eerste aanleg de vordering tenminste € 1.750,bedroeg. In het jaar 2013 is het aantal gerechtshoven in Nederland teruggebracht van vijf
naar vier.
Het allerbelangrijkste bij het instellen van hoger beroep is uiteraard dat dit binnen de
daarvoor gestelde termijn gebeurt. Voor een gebruikelijke procedure is dat drie maanden,
voor een spoedappèl vier weken. Bij de civiele dagvaardingsprocedure kan een termijn ook
alvast ‘’veilig worden gesteld’’ door het indienen van een pro-forma appèlschrift. Wanneer de
rechter een tussenvonnis heeft gewezen in de vorm van een voorlopige voorziening, dan kan
daartegen direct hoger beroep worden ingesteld, dus voordat het eindvonnis is gewezen.
Het hoger beroep vormt de uitgelezen mogelijkheid om heel gedetailleerd in te gaan op
hetgeen de rechter in eerste aanleg volgens degene die hoger beroep instelt verkeerd zou
hebben gedaan. Elk oordeel van de rechter waar men het niet mee eens is, dient in dat geval
gemotiveerd te worden betwist, zo niet dan geldt het uitgangspunt: niet, althans onvoldoende
bewist kan de rechter als vaststaand aannemen.
Een veel voorkomende vraag is of het instellen van hoger beroep de tenuitvoering van het
vonnis schorst. Dit is in principe het geval, ware het niet dat het vonnis bijna altijd
uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. In dit geval kan Rechta Advocatuur u bijstaan.
Ook in hoger beroep kan voortvarend worden geprocedeerd, maar geldt netals bij de
Rechtbank: de partij die daarbij geen belang heeft kan de zaak vertragen. Een ander punt
van aandacht is dat ook degene die in hoger beroep wordt gedagvaard zelfstandig een
tegeneis kan indienen (reconventie). In dat geval zal eerst daarop moeten worden
geantwoord alvorens aan de hoofdzaak wordt toegekomen. Zowel bij procedures bij de
rechtbank als in hoger beroep geldt dat voor de gedaagde rechtspersoon een hoger
maximum aan griffierechten wordt geheven dan voor een natuurlijke persoon.
Indien u in hoger beroep wenst te gaan is het van belang om uw advocaat daarover zo
snel mogelijk in te lichten, aangezien het hoger beroep aan termijnen is verbonden en het
opstellen van het processtuk, het verzamelen van producties de nodige tijd vergt. Daarbij
komt dat de rechtbanken en gerechtshoven naar het zich laat aanzien pas in 2016 overgaan
op digitaal procederen, hetgeen inhoudt dat processtukken nog altijd tenminste in zesvoud
op papier moeten worden ingediend. Hetzelfde geldt voor de producties waarop een beroep
wordt gedaan, zodat het vaak hele dikke pakketten papier worden, die ook nog eens netjes
en overzichtelijk dienen te zijn ingebonden en tijdig bij het betreffende gerechtshof ingediend.
Wat betreft de griffierechten in hoger beroep geldt dat het minimum voor een natuurlijk
persoon € 311,- bedraagt, hetgeen ook geldt voor on-, en minvermogenden en voor een

rechtspersoon € 711,-. Voor actuele informatie en het volledige overzicht van de
griffierechten wordt verwezen naar de website van de gerechtshoven:
https://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/Pages/Griffierecht-bij-hetgerechtshof.aspx

