
Forse verhoging griffierechten 

Het kabinet is van plan de griffierechten voor de burgerlijke rechter en de bestuursrechter 
kostendekkend te maken en daarmee fors te verhogen. Een wetsvoorstel is inmiddels voor advies naar 
de Raad van State gestuurd. De wet zou moeten ingaan op 1 juli 2012. Tegen deze voorstellen is 
geprotesteerd door onder andere consumentenorganisaties en vakbonden, de Orde van Advocaten, het 
Verbond van Verzekeraars en de Raad voor de Rechtsbijstand. Of alle verhogingen in het wetsvoorstel 
worden aangenomen is nog maar de vraag, maar dat er forse verhogingen zullen komen lijkt wel 
zeker. 
 
Explosieve stijgingen 
De Raad voor de Rechtspraak heeft de plannen van het kabinet doorberekend en komt tot explosieve 
stijgingen. Consumenten die een kantongerechtsprocedure willen starten betalen nu € 71,- en straks € 
1.190,-. De griffierechten voor een echtscheiding bedragen nu € 260,- en straks € 1.190,-. Een conflict 
tussen werkgever en werknemer kost nu € 71,- tot € 111,- , straks maar liefst € 1.540,-. Als iemand 
bezwaar wil maken tegen een WOZ-beschikking dan is het griffierecht geen € 41,- meer maar € 980,-.  
 
Tegenstand 
Verschillende partijen vinden deze verhogingen onverantwoord. Zij zijn bang dat de rechtspraak voor 
veel mensen niet meer toegankelijk zal zijn. Het voeren van een procedure is nu al kostbaar, straks 
lijkt dat onbetaalbaar te worden. Maar ook als iemand in een procedure wordt betrokken voor 
bijvoorbeeld een openstaande vordering en hij verliest de zaak, dan draait hij ook op voor € 1.190,= 
aan griffierechten. Veel mensen zullen het dan ook niet tot een zaak laten komen en de vordering maar 
gewoon betalen, terwijl dat misschien niet terecht is. Het recht om naar de rechter te stappen wordt 
met deze gigantische verhogingen behoorlijk uitgehold. De rechtsstaat verliest daarmee aan gezag. 
 
Alternatieven 
Voor een aantal gevallen, zoals bij voorbeeld een echtscheiding is er geen alternatief. Men moet voor 
een scheiding ook na mediation naar de rechtbank. Ook voor bezwaren tegen bijvoorbeeld een WOZ-
beschikking kan men uiteindelijk alleen bij de bestuursrechter terecht, ook hier is geen alternatief voor 
handen. In veel gevallen zijn er wel alternatieven mogelijk. De meest voor de hand liggende 
alternatieven zijn bemiddeling en mediation. Ook kan in sommige gevallen arbitrage uitkomst bieden. 
Nadeel van arbitrage is dat de knoop door een derde wordt doorgehakt, wat niet altijd gunstig is. Denk 
aan de rijdende rechter: “en hier moet u het mee doen…”. De meest praktische en goedkoopste manier 
van geschillenbeslechting blijft mediation. In plaats van het escaleren van een conflict en de haast 
onvermijdelijke gang naar de rechter met inschakeling van dure advocaten, is mediation een snel en 
goedkoop alternatief. Mediation bij echtscheiding maakt de verplichte gang naar de rechter 
gemakkelijker, eenvoudiger en goedkoper. Bij het oplossen van een arbeidsconflict, een geschil over 
de huur of andere geschillen, kan de gang naar de rechter vermeden worden en vormt mediation een 
snelle, praktische en goedkope procedure. Samen met de mediator komen partijen tot een voor 
iedereen aanvaardbare oplossing en kunnen daarna veelal gewoon met elkaar door. Bij de gang naar de 
rechter zijn de verhoudingen, mede door de hoge kosten die men heeft moeten maken, meestal 
voorgoed verstoord. 

Contact  
U kunt contact opnemen voor een gratis eerste consult. Juridisch adviesbureau mr. V.A. Andringa, 
Dalweg 7, Baarn Telefoon 035 – 543 6399. www. juridischraadsman.nl.  


