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APPELDAGVAARDING EX ART. 3:305A BW 

 

 

Heden,                                                                  tweeduizend eenentwintig, 

op verzoek van: 

 

1. de stichting Stichting Bureau Clara Wichmann ("Clara Wichmann"), 

gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de 

Nieuwe Achtergracht 164, 1018 WV Amsterdam; 

2. de stichting Stichting DeGoedeZaak ("DeGoedeZaak"), gevestigd te 

Amsterdam en kantoorhoudende aan de De Wittenstraat 45, 

1052 AL Amsterdam; 

3. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlandse 

Vrouwen Raad (de "NVR"), gevestigd te 's-Gravenhage en 

kantoorhoudende aan het Alexanderveld 5, 2585 DB 's-Gravenhage;  

4. de stichting Stichting WOMEN Inc. ("WOMEN Inc."), gevestigd te 

Amsterdam en kantoorhoudende aan de Koivistokade 54, 3e 

verdieping, 1013 BB Amsterdam; 

5. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Humanistisch 

Verbond, gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aan 

het Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam;  

hierna gezamenlijk te noemen "Clara Wichmann c.s.", die te dezer zake 

mr. A.A. Kleinhout, kantoorhoudende aan de Claude Debussylaan 80,  

1082 MD Amsterdam, tot advocaat stelt en bij zijn kantoor woonplaats kiest, 

heb ik,  
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AAN: 

 

de Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport) ("de Staat"), waarvan de zetel is te 's-Gravenhage, die te dezer zake 

in de vorige instantie laatstelijk woonplaats gekozen heeft ten kantore van 

mr. W.I. Wisman, kantoorhoudende aan de Bezuidenhoutseweg 57, 2594 

AC 's-Gravenhage, op dat laatstgenoemde adres overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 63 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dit 

exploot doende en afschrift van dit exploot: 

❑ latende aan:     

❑ achterlatende in een gesloten envelop waarop de door de wet 

voorgeschreven gegevens zijn vermeld, omdat ik daar niemand 

aantrof aan wie ik rechtsgeldig een afschrift kon laten; 

AANGEZEGD: 

 

dat Clara Wichmann c.s. in hoger beroep komt van het door de rechtbank 

Den Haag onder zaaknummer/rolnummer C/09/588600/HA ZA 20-181 

gewezen vonnis tussen Clara Wichmann c.s. als eiser en de Staat als 

gedaagde, dat is uitgesproken op 6 oktober 2021. 

 

Voorts heb ik, deurwaarder, mijn exploot doende en afschrift latende als 

voormeld, de Staat 

 

GEDAGVAARD: 

 

om op dinsdag veertien juni tweeduizendtweeëntwintig (14-06-2022) 's 

ochtends om 10.00 uur (de "Roldatum"), niet in persoon maar 

vertegenwoordigd door een advocaat te verschijnen in het geding ten 

overstaan van het gerechtshof Den Haag, locatie Den Haag, te houden in 

het paleis van justitie aan de Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag, 
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MET AANZEGGING: 

 

dat van de Staat bij verschijning in het geding een griffierecht zal worden 

geheven en dat de hoogte van dit griffierecht is vermeld in de meest recente 

bijlage behorende bij de Wet griffierechten burgerlijke zaken zoals die geldt 

op het tijdstip waarop de Staat het griffierecht verschuldigd wordt (te weten: 

bij verschijning in het geding); 

 

dat die bijlage bij de Wet griffierechten burgerlijke zaken is te vinden op de 

website: www.kbvg.nl/griffierechtentabel dan wel op de website: 

http://wetten.overheid.nl/; 

 

dat in het geval een geïntimeerde 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:  

1°. 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 als bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de Wet 

op de rechtsbijstand, dan wel 

2°. een verklaring van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand als 

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; 

 

dat de Staat ervoor moet zorgen dat het door hem verschuldigde griffierecht 

binnen vier weken na de roldatum waarop de Staat in het geding verschijnt 

is bijgeschreven op de rekening van het gerecht waar deze zaak dient dan 

wel ter griffie is gestort; 

 

dat indien de Staat op de voorgeschreven wijze (te weten: 

vertegenwoordigd door een advocaat) in het geding verschijnt maar het 

door zijn verschijning verschuldigde griffierecht niet tijdig voldoet, en de 

voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, het 

gerechtshof tegen de Staat verstek zal verlenen en hem niet in de 

gelegenheid zal stellen in hoger beroep verweer te voeren; 
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TENEINDE: 

 

op nader aan te voeren gronden te horen eisen en concluderen dat het 

vonnis waarvan beroep door het gerechtshof zal worden vernietigd en dat 

het gerechtshof, opnieuw rechtdoende, bij arrest, voor zover rechtens 

mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:  

 

(a) verklaart voor recht dat de Staat onrechtmatig handelt door 

anticonceptie voor vrouwen ouder dan 18 jaar niet te vergoeden; 

(b) de Staat gebiedt anticonceptie ook voor vrouwen ouder dan 18 jaar 

te vergoeden; 

(c) de Staat veroordeelt in de kosten van het geding in beide instanties 

alsmede in de gebruikelijke nakosten (zowel met als zonder 

betekening), te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in 

artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de datum van de 

uitspraak.  

 

Deurwaarder 

 

 

De kosten van dit exploot zijn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze zaak wordt behandeld door mr. A.A. Kleinhout, mr. R.F.C. Keijser en 

mr. J.H. Albers, T + 31 20 577 1348, E arjan.kleinhout@debrauw.com, De 

Brauw Blackstone Westbroek N.V., Postbus 75084, 1070 AB Amsterdam, F 

+31 20 577 1775. 

 


