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Nieuwe tarieven om rechtszaak aan te
spannen
Lars Bové
Er gelden binnenkort nieuwe tarieven om een rechtszaak aan te spannen. Ministers Koen Geens en
Johan Van Overtveldt zijn het eens over de nieuwe griffierechten.
In juni 2015 werd het 'entreegeld' om een rechtszaak aan te spannen verhoogd. De 'griffierechten'
stegen als in een rechtszaak meer geld op het spel stond. Dat kon in belangrijkere zaken zelfs
uitdraaien op een veelvoud van wat voordien betaald werd. Maar de consumentenorganisatie TestAankoop en de Vlaamse advocatuur trokken tegen die verhoging naar het Grondwettelijk Hof. In
februari haalden ze hun slag thuis. De regering-Michel moest het systeem weer veranderen, anders
zouden de lagere tarieven van voor juni 2015 opnieuw gelden.
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V)
zijn het nu eens over de nieuwe tarieven. Ze leggen die vandaag op de tafel van de ministerraad.
Voortaan maakt het niet meer uit hoeveel geld er in een rechtszaak op het spel staat, er is telkens
maar één tarief. In veel gevallen zal dat goedkoper uitkomen. Sinds juni 2015 moest u als u naar de
vrederechter stapte minstens 40 euro griffierechten betalen en 80 euro als er meer dan 2.500 euro
op het spel stond. Binnenkort betaalt u 50 euro voor alle zaken.
Voor de rechtbanken van eerste aanleg en van koophandel betaalt u binnenkort 165 euro
griffierechten. De vorige tarieven konden aardig oplopen, van 100 euro als minder dan 25.000 euro
op het spel stond, tot 200, 300 en zelfs 500 euro naargelang er hogere bedragen mee gemoeid
waren. Dat betekent dat alleen voor de kleinste rechtszaken het eengemaakte tarief nu wat hoger is.
Om te vermijden dat mensen lichtzinnig blijven procederen, zijn de tarieven bij de hoven van beroep
hoog gebleven. U zult voor alle zaken bij een hof van beroep 400 euro griffierechten betalen. Nu is
dat nog 210 euro als minder dan 25.000 euro op het spel staat en 4oo, 600 tot zelfs 800 euro voor
hogere bedragen.
Voor alle zaken bij het Hof van Cassatie betaalt u binnenkort 650 euro griffierechten. Ook dat is nu
goedkoper, slechts 375 euro, als er minder dan 25.000 euro op het spel staat. Het loopt op tot 500,
800 en zelfs 1.200 euro als er hogere bedragen mee gemoeid zijn.
U zult binnenkort geen griffierechten meer betalen voor alle faillissementszaken, alle mogelijke
zaken voor de arbeidsgerechten en alle fiscale rechtszaken. U betaalt ook geen 'expeditierecht' meer
voor de eerste afgifte van uw vonnis of arrest. Dat is voortaan in de prijs inbegrepen.
De nieuwe tarieven moeten elk jaar 20 miljoen euro extra opbrengen. Dat was ook de bedoeling voor
de vernietigde tarieven.
Die hogere tarieven rechtvaardigen de ministers in de toelichting bij het voorontwerp van de wet. Ze
verklaren ze onder meer doordat slechts een heel klein deel van de bevolking in zijn leven naar de
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rechter stapt en de rechtzoekende dus een 'redelijke bijdrage' mag betalen voor de werking van het
gerechtsapparaat. De rolrechten werden de afgelopen 20 jaar ook amper aangepast. De regering wil
bij de start van elke rechtszaak duidelijk maken dat procederen en blijven procederen niet gratis is.
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