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1. Rechtbank – één gedaagde 

M E T   A A N Z E G G I N G   D A T: 

a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig 
betaalt en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de rechter verstek 
tegen gedaagde zal verlenen en de hierna omschreven vordering zal toewijzen, tenzij deze hem 
onrechtmatig of ongegrond voorkomt; 

b. er bij verschijning in het geding van gedaagde een griffierecht zal worden geheven, te voldoen 
binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning; 

c. de hoogte van de griffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij de Wet 
griffierechten burgerlijke zaken, die onder meer is te vinden op de website: 
www.kbvg.nl/griffierechtentabel   

d. van een persoon die onvermogend is, een bij of krachtens de wet vastgesteld griffierecht voor 
onvermogenden wordt geheven, indien hij op het tijdstip waarop het griffierecht wordt geheven 
heeft overgelegd: 

 1º een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de Wet op de 
rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs 
niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag, bedoeld in artikel 24, tweede 
lid, van de Wet op de rechtsbijstand, dan wel  

 2 º een verklaring van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 7, derde lid, 
onderdeel e, van de Wet op de rechtsbijstand waaruit blijkt dat zijn inkomen niet meer 
bedraagt dan de inkomens bedoeld in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 
35, tweede lid, van die wet. 
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2. Rechtbank – twee of meer gedaagden 

M E T   A A N Z E G G I N G   D A T: 

a. indien een gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig 
betaalt en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de rechter verstek 
tegen deze gedaagde zal verlenen en de hierna omschreven vordering zal toewijzen, tenzij deze 
hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt; 

b. indien ten minste één van de gedaagden advocaat heeft gesteld en het griffierecht tijdig heeft 
voldaan, tussen alle partijen één vonnis zal worden gewezen, dat als een vonnis op tegenspraak 
wordt beschouwd; 

c. bij verschijning in het geding van ieder van de gedaagden een griffierecht zal worden geheven, te 
voldoen binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning; 

 
d. de hoogte van de griffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij de Wet 

griffierechten burgerlijke zaken, die onder meer is te vinden op de website: 
www.kbvg.nl/griffierechtentabel  

e. van een persoon die onvermogend is, een bij of krachtens de wet vastgesteld griffierecht voor 
onvermogenden wordt geheven, indien hij op het tijdstip waarop het griffierecht wordt geheven 
heeft overgelegd: 

 1º een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de Wet op de 
rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs 
niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag, bedoeld in artikel 24, tweede 
lid, van de Wet op de rechtsbijstand, dan wel  

 2 º een verklaring van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 7, derde lid, 
onderdeel e, van de Wet op de rechtsbijstand waaruit blijkt dat zijn inkomen niet meer 
bedraagt dan de inkomens bedoeld in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 
35, tweede lid, van die wet; 

 
f. van gedaagden die bij dezelfde advocaat verschijnen en gelijkluidende conclusies nemen, op basis 

van artikel 15 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken slechts éénmaal een gezamenlijk 
griffierecht wordt geheven. 
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3. Kort Geding – één gedaagde 

M E T   A A N Z E G G I N G   D A T: 

a. indien gedaagde niet in persoon en evenmin vertegenwoordigd door een advocaat op de 
terechtzitting verschijnt en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, 
de rechter verstek tegen gedaagde zal verlenen en de hierna omschreven vordering zal toewijzen, 
tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt; 

b. er bij verschijning in het geding van gedaagde een griffierecht zal worden geheven, te voldoen 
binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning; 

c. de hoogte van de griffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij de Wet 
griffierechten burgerlijke zaken, die onder meer is te vinden op de website: 
www.kbvg.nl/griffierechtentabel  

d. van een persoon die onvermogend is, een bij of krachtens de wet vastgesteld griffierecht voor 
onvermogenden wordt geheven, indien hij op het tijdstip waarop het griffierecht wordt geheven 
heeft overgelegd: 

 1º een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de Wet op de 
rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs 
niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag, bedoeld in artikel 24, tweede 
lid, van de Wet op de rechtsbijstand, dan wel  

 2 º een verklaring van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 7, derde lid, 
onderdeel e, van de Wet op de rechtsbijstand waaruit blijkt dat zijn inkomen niet meer 
bedraagt dan de inkomens bedoeld in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 
35, tweede lid, van die wet. 
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4. Kort Geding – twee of meer gedaagden 

M E T   A A N Z E G G I N G   D A T: 

a. indien een gedaagde niet in persoon en evenmin vertegenwoordigd door een advocaat op de 
terechtzitting verschijnt en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, 
de rechter verstek tegen die gedaagde zal verlenen en de hierna omschreven vordering zal 
toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt; 

b. indien ten minste één van de gedaagden in persoon of bij advocaat ter terechtzitting is 
verschenen, tussen alle partijen één vonnis zal worden gewezen, dat als een vonnis op 
tegenspraak wordt beschouwd; 

c. er bij verschijning in het geding van ieder van de gedaagden een griffierecht zal worden geheven, 
te voldoen binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning; 

d. de hoogte van de griffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij de Wet 
griffierechten burgerlijke zaken, die onder meer is te vinden op de website: 
www.kbvg.nl/griffierechtentabel  

e. van een persoon die onvermogend is, een bij of krachtens de wet vastgesteld griffierecht voor 
onvermogenden wordt geheven, indien hij op het tijdstip waarop het griffierecht wordt geheven 
heeft overgelegd: 

 1º een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de Wet op de 
rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs 
niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag, bedoeld in artikel 24, tweede 
lid, van de Wet op de rechtsbijstand, dan wel  

 2 º een verklaring van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 7, derde lid, 
onderdeel e, van de Wet op de rechtsbijstand waaruit blijkt dat zijn inkomen niet meer 
bedraagt dan de inkomens bedoeld in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 
35, tweede lid, van die wet; 

f. van gedaagden die bij dezelfde advocaat verschijnen en gelijkluidende conclusies nemen, op basis 
van artikel 15 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken slechts éénmaal een gezamenlijk 
griffierecht wordt geheven.  
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5. Betekening echtscheidingsrekest 

M E T   A A N Z E G G I N G   D A T: 

a. er voor de indiening van een verweerschrift een griffierecht zal worden geheven, te voldoen 
binnen vier weken na de indiening; 

b. de rechter het ingediende verweerschrift niet bij zijn beslissing op het verzoek zal betrekken 
indien de verweerder het verschuldigde griffierecht niet tijdig heeft voldaan;  

c. de hoogte van de griffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij de Wet 
griffierechten burgerlijke zaken, die onder meer is te vinden op de website: 
www.kbvg.nl/griffierechtentabel  

d. van een persoon die onvermogend is, een bij of krachtens de wet vastgesteld griffierecht voor 
onvermogenden wordt geheven, indien hij op het tijdstip waarop het griffierecht wordt geheven 
heeft overgelegd: 

 1º een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de Wet op de 
rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs 
niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag, bedoeld in artikel 24, tweede 
lid, van de Wet op de rechtsbijstand, dan wel  

 2 º een verklaring van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 7, derde lid, 
onderdeel e, van de Wet op de rechtsbijstand waaruit blijkt dat zijn inkomen niet meer 
bedraagt dan de inkomens bedoeld in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 
35, tweede lid, van die wet.  
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6. Gerechtshof – één geïntimeerde  

M E T   A A N Z E G G I N G   D A T: 

a. indien geïntimeerde in hoger beroep advocaat stelt maar het hierna te noemen griffierecht niet 
tijdig betaalt en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, het 
gerechtshof verstek tegen die geïntimeerde zal verlenen en hem niet in de gelegenheid zal stellen 
in hoger beroep verweer te voeren; 

b. er bij verschijning in het geding van geïntimeerde een griffierecht zal worden geheven, te voldoen 
binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning;  

c. de hoogte van de griffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij de Wet 
griffierechten burgerlijke zaken, die onder meer is te vinden op de website: 
www.kbvg.nl/griffierechtentabel  

d. van een persoon die onvermogend is, een bij of krachtens de wet vastgesteld griffierecht voor 
onvermogenden wordt geheven, indien hij op het tijdstip waarop het griffierecht wordt geheven 
heeft overgelegd: 

 1º een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de Wet op de 
rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs 
niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag, bedoeld in artikel 24, tweede 
lid, van de Wet op de rechtsbijstand, dan wel  

 2 º een verklaring van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 7, derde lid, 
onderdeel e, van de Wet op de rechtsbijstand waaruit blijkt dat zijn inkomen niet meer 
bedraagt dan de inkomens bedoeld in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 
35, tweede lid, van die wet.  
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7. Gerechtshof – twee of meer geïntimeerden  

M E T   A A N Z E G G I N G   D A T: 

a. indien een gedaagde, geïntimeerde in hoger beroep, advocaat stelt maar het hierna te noemen 
griffierecht niet tijdig betaalt en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn 
genomen, het gerechtshof verstek tegen die geïntimeerde zal verlenen en hem niet in de 
gelegenheid zal stellen in hoger beroep verweer te voeren; 

b. indien ten minste één van de geïntimeerden advocaat heeft gesteld en het griffierecht tijdig heeft 
voldaan, tussen alle partijen één arrest zal worden gewezen, dat als een arrest op tegenspraak 
wordt beschouwd; 

c. er bij verschijning in het geding van ieder van de geïntimeerden een griffierecht zal worden 
geheven, te voldoen binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning;  

d. de hoogte van de griffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij de Wet 
griffierechten burgerlijke zaken, die onder meer is te vinden op de website: 
www.kbvg.nl/griffierechtentabel  

e. van een persoon die onvermogend is, een bij of krachtens de wet vastgesteld griffierecht voor 
onvermogenden wordt geheven, indien hij op het tijdstip waarop het griffierecht wordt geheven 
heeft overgelegd: 

 1º een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de Wet op de 
rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs 
niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag, bedoeld in artikel 24, tweede 
lid, van de Wet op de rechtsbijstand, dan wel  

 2 º een verklaring van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 7, derde lid, 
onderdeel e, van de Wet op de rechtsbijstand waaruit blijkt dat zijn inkomen niet meer 
bedraagt dan de inkomens bedoeld in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 
35, tweede lid, van die wet; 

f. van geïntimeerden die bij dezelfde advocaat verschijnen en gelijkluidende conclusies nemen, op 
basis van artikel 15 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken slechts éénmaal een gezamenlijk 
griffierecht wordt geheven. 
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8. Hoge Raad – één verweerder in cassatie  

M E T   A A N Z E G G I N G   D A T: 

a. indien gedaagde, verweerder in cassatie, advocaat stelt maar het hierna te noemen griffierecht 
niet tijdig betaalt, het recht van de verweerder om verweer in cassatie te voeren of om van zijn 
zijde in cassatie te komen vervalt; 

b. er bij verschijning in het geding van verweerder in cassatie een griffierecht zal worden geheven, te 
voldoen binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning;  

c. de hoogte van de griffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij de Wet 
griffierechten burgerlijke zaken, die onder meer is te vinden op de website: 
www.kbvg.nl/griffierechtentabel   

d. van een persoon die onvermogend is, een bij of krachtens de wet vastgesteld griffierecht voor 
onvermogenden wordt geheven, indien hij op het tijdstip waarop het griffierecht wordt geheven 
heeft overgelegd: 

 1º een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de Wet op de 
rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs 
niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag, bedoeld in artikel 24, tweede 
lid, van de Wet op de rechtsbijstand, dan wel  

 2 º een verklaring van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 7, derde lid, 
onderdeel e, van de Wet op de rechtsbijstand waaruit blijkt dat zijn inkomen niet meer 
bedraagt dan de inkomens bedoeld in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 
35, tweede lid, van die wet. 
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9. Hoge Raad – twee of meer verweerders in cassatie  

M E T   A A N Z E G G I N G   D A T: 

a. indien gedaagde, verweerder in cassatie, advocaat stelt maar het hierna te noemen griffierecht 
niet tijdig betaalt, het recht van de verweerder om verweer in cassatie te voeren of om van zijn 
zijde in cassatie te komen vervalt; 

b. indien ten minste één van de verweerders in cassatie, advocaat heeft gesteld en het griffierecht 
tijdig heeft voldaan, tussen alle partijen één arrest zal worden gewezen, dat als een arrest op 
tegenspraak wordt beschouwd; 

c. er bij verschijning in het geding van ieder van de verweerders in cassatie, een griffierecht zal 
worden geheven, te voldoen binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning; 

d. de hoogte van de griffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij de Wet 
griffierechten burgerlijke zaken, die onder meer is te vinden op de website: 
www.kbvg.nl/griffierechtentabel   

e. van een persoon die onvermogend is, een bij of krachtens de wet vastgesteld griffierecht voor 
onvermogenden wordt geheven, indien hij op het tijdstip waarop het griffierecht wordt geheven 
heeft overgelegd: 

 1º een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de Wet op de 
rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs 
niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag, bedoeld in artikel 24, tweede 
lid, van de Wet op de rechtsbijstand, dan wel  

 2 º een verklaring van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 7, derde lid, 
onderdeel e, van de Wet op de rechtsbijstand waaruit blijkt dat zijn inkomen niet meer 
bedraagt dan de inkomens bedoeld in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 
35, tweede lid, van die wet; 

f. van verweerders in cassatie, die bij dezelfde advocaat verschijnen en gelijkluidende conclusies 
nemen, op basis van artikel 15 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken slechts éénmaal een 
gezamenlijk griffierecht wordt geheven. 
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10. Kanton – één gedaagde  

M E T   A A N Z E G G I N G   D A T: 

a. de gedaagde te zijner/harer keuze hetzij op DEZE zitting mondeling kan antwoorden, hetzij een 
met redenen omkleed schriftelijk antwoord kan indienen, VÓÓR die zitting (door indiening ter 
griffie) of UITERLIJK OP die zitting (door overhandiging aan de griffier); 

b. indien de gedaagde niet op de bovengenoemde datum, of op een door de rechter nader bepaalde 
roldatum, verschijnt en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de 
Kantonrechter de eis bij verstek toewijst, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt; 

c. van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven.  
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11. Kanton – twee of meer gedaagden 

M E T   A A N Z E G G I N G   D A T: 

a. de gedaagden te hunner keuze hetzij op DEZE zitting mondeling kunnen antwoorden, hetzij een 
met redenen omkleed schriftelijk antwoord kunnen indienen, VÓÓR die zitting (door indiening ter 
griffie) of UITERLIJK OP die zitting (door overhandiging aan de griffier); 

b. indien de gedaagden niet op de bovengenoemde datum, of op een door de rechter nader 
bepaalde roldatum, verschijnen en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn 
genomen, de Kantonrechter de eis bij verstek toewijst, tenzij deze hem onrechtmatig of 
ongegrond voorkomt; 

c. met dien verstande dat tussen eiseres en gedaagden één vonnis zal worden gewezen, dat als een 
vonnis op tegenspraak zal worden beschouwd, indien tenminste één van de gedaagden in het 
geding verschijnt; 

d. van gedaagden bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven. 

 

 

 


