
 

 

 

Gerechtskosten: het Grondwettelijk Hof erkent dat justitie tot nu toe voor veel burgers te 

duur is geweest. Nieuwe overwinning voor netwerken armoedebestrijding en hun partners 

(SAD, ASM, LDH, ADS, OBFG).  

 

Het Platform ’Recht voor Iedereen’ en BAPN roepen de regering op maatregelen te nemen 

om de doeltreffendheid van het besluit te waarborgen en de gerechtskosten voor de meest 

kwetsbaren te verlagen  

 

 

Achtergrond van de rechterlijke beslissing  

 

Op 10 juni 2021 heeft het Grondwettelijk Hof besloten om de verhoging van de griffierechten 

gedeeltelijk nietig te verklaren, omdat het van oordeel was dat de deze verhoging dermate sterk was 

dat het recht op toegang tot de rechter werd aangetast. 

 

Dit beroep werd ingesteld door de Unie van Advocaten voor Democratie, de Werkgroep Sociale 

Rechten, BAPN, het Waals Netwerk tegen Armoede, de Liga voor de Mensenrechten en de 

Vereniging van Magistraten, die allen actief zijn binnen het Platform Recht voor Iedereen. Ook de 

Franstalige en de Duitstalige Orde van advocaten stelden een beroep in. 

 

De griffierechten - ook wel "rolrechten" genoemd - zijn een belasting die de staat int telkens wanneer 

de diensten van Justitie een dossier moeten openen. De rechtzoekende betaalt deze kosten telkens 

wanneer een nieuwe gerechtelijke procedure moet  worden geregistreerd. Het gaat om een bijdrage 

van de rechtzoekende in de kosten van de procedure.. 

 

Op 14 oktober 2018 werd een wet aangenomen die twee wijzigingen aanbracht in het wetboek van 

registratie-, hypotheek- en griffierechten: 

- Deze vergoedingen worden niet langer vóór het begin van de procedure in rekening gebracht, 

maar aan het einde ervan. Het is het vonnis dat bepaalt wie deze kosten zal betalen (vaak: de 

partij die door de rechter benadeeld is). 

- De bedragen van deze kosten worden vereenvoudigd en sterk verhoogd, teneinde de regering 

in staat te stellen 20 miljoen euro per jaar extra te winnen, teneinde alternatieve methoden van 

geschillenbeslechting (zoals een bemiddelingsprocedure) te ondersteunen, en teneinde "het 

ondoordacht beroep op de rechterlijke macht financieel te ontmoedigen". De griffierechten 

worden dus verhoogd: 

- Voor de vrederechter en de politierechtbank: van 30, 31 of 40 euro naar 50 euro (een 

stijging van 25% naar 66,6%); 

- Voor de rechtbanken van eerste aanleg en de vennootschapsrechtbanken: van 30, 60 of 

100 euro tot 165 euro (+ 65 tot 450 %); 

- Voor de hoven van beroep, van 210 euro tot 400 euro (+ 90,5%); 

- Voor het Hof van Cassatie: van 375 euro naar 650 euro (+ 73,3%). 

 

 

De beslissing van het Grondwettelijk Hof 

 

In zijn arrest heeft het Grondwettelijk Hof aanvaard dat de toegang tot de rechter ten dele kan worden 

belast om de door de wetgever aangevoerde redenen. Maar het was van mening dat rekening moest 

worden gehouden met de solvabiliteit van de verzoeker: het zou niet aanvaardbaar zijn dat 

rechtzoekenden met beperkte financiële middelen geen toegang meer hebben tot een rechter omdat 



 

 

de rechtspraak te duur wordt. Volgens het Hof moet dus « rekening worden gehouden met de 

relatieve ongelijkheid van wapens die zou voortkomen uit een verhoogde beperking van het recht 

op toegang tot de rechter voor bepaalde categorieën van personen ». En voor het Hof moet rekening 

worden gehouden met het geheel van de gerechtskosten, en niet alleen met de griffierechten, om 

te bepalen of de rechtspleging al dan niet financieel toegankelijk is voor de meest kwetsbaren. 

 

Het Grondwettelijk Hof, dat de argumenten van onze verenigingen heeft bevestigd, heeft aldus 

vastgesteld dat een rechtzoekende «ertoe kan worden gebracht meer dan 220% van zijn 

maandelijks gezinsinkomen vóór belasting, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep, terzijde te 

schuiven. Het aantal rechtzoekenden dat aldus wordt bereikt, is niet verwaarloosbaar, gelet op het 

mediaan maandinkomen dat op iets minder dan 2.000 euro wordt geraamd.» 

 

Deze 220% vertegenwoordigt het voorziene bedrag voor een rechtzoekende met een inkomen van 

iets minder dan 2000 euro per maand. In 2020 moest een alleenstaande minder dan 1317 euro per 

maand verdienen om in aanmerking te komen voor rechtsbijstand en dus voor kosteloze rolrechten. 

Degenen die iets meer dan 1317 euro verdienden, moesten 333,6% van hun maandinkomen 

betalen. In september 2020 werd het aantal mensen dat kan worden vrijgesteld van de griffierechten 

door een hervorming verhoogd: nu kunnen alleenstaanden die minder dan 1517 euro per maand 

verdienen, vrijstelling van griffierechten aanvragen. Voor degenen die net te veel verdienen om 

hiervan te kunnen genieten, kunnen de kosten van een dergelijke gerechtsprocedure oplopen tot 

289,6% van hun maandinkomen. Dit besluit neemt niet weg dat de gerechtskosten voor veel mensen 

te hoog zijn en een belemmering vormen voor hun toegang tot de rechter. 

 

Aangezien een ingrijpende hervorming van de pro-deo een sterke toename mogelijk maakte van het 

aantal mensen dat in september 2020 een beroep kan doen op een geheel of gedeeltelijk kosteloze 

advocaat en tegelijkertijd kan profiteren van kosteloze griffierechten, heeft het Grondwettelijk Hof 

daarom besloten deze wet nietig te verklaren, maar alleen voor rechtzoekenden die tussen 1 

februari 2019 en 31 augustus 2020 een rechtszaak hebben aangespannen en van wie de 

bestaansmiddelen tussen de oude en de nieuwe drempel voor tweedelijnsrechtsbijstand 

liggen. 

 

 

Hoe denkt BAPN hierover ? 

 

Voor BAPN is dit goed nieuws omdat de rechtbanken eindelijk de werkelijke kosten van een 

rechtszaak hebben erkend, en omdat deze uitspraak een toekomstige verhoging van de 

griffierechten voorkomt als niet tegelijkertijd de drempels voor toegang tot rechtsbijstand worden 

verhoogd.  

 

Anderzijds merkt BAPN op dat zonder proactief optreden van de regering de uitspraak waarschijnlijk 

weinig onmiddellijk effect zal hebben voor de betrokkenen. 

 

- Mensen die al vóór 1 september 2020 beroep deden op pro-deo, konden ook rechtsbijstand 

krijgen. Deze rechtsbijstand houdt in dat de griffierechten aldus niet moeten worden betaald. 

Anderzijds zijn de twee procedures gescheiden: veel mensen die de pro-deo hebben 

aangevraagd, vragen geen rechtsbijstand aan, of doen dit te laat, en omgekeerd. Voor 

dagvaardingen en uitvoeringsmaatregelen moet echter vóór het begin van de procedure om 

rechtsbijstand worden verzocht, anders zijn de kosten verschuldigd. Voor het indienen van een 

verzoek door een pro-deo advocaat, doen pro-deo advocaten deze aanvraag meestal, maar het 

kan gebeuren dat hij het niet op tijd doet, omdat de procedures gescheiden zijn...  



 

 

- Mensen met bestaansmiddelen tussen de oude en de nieuwe pro-deo-drempels, hebben per 

definitie geen toegang gekregen (en meestal ook niet gevraagd) tot pro-deo of rechtsbijstand. 

Het Grondwettelijk Hof vraagt daarom dat de oude tarieven van de griffierechten op hen worden 

toegepast. Maar hoe kunnen de rechtbanken en gerechtshoven, die de levensomstandigheden 

en de financiële middelen van de rechtzoekenden niet kennen, onderscheid maken tussen 

zaken en verschillende bedragen vragen aan rechtzoekenden wier financiële situatie zij niet 

kennen?  

- Vooral omdat de periode (rechtszaken ingesteld tussen 1 februari 2019 en 31 augustus 2020) 

al oud is. Het is zeer waarschijnlijk dat veel van deze beroepen vandaag al afgelopen zijn, en 

dat de griffierechten al zijn gevraagd en betaald. Het valt te betwijfelen dat een dergelijk 

technisch onderwerp, een relatief weinig gemediatiseerde rechterlijke beslissing, betreffende 

rechtzoekenden in een kwetsbare financiële situatie, ertoe zou leiden dat een groot aantal 

potentiële begunstigden proactief zou reageren om terugbetaling te vragen van kosten die door 

de rechter als onrechtmatig worden beoordeeld. 

- Het arrest maakt het alleen mogelijk de verhoging van de rolrechten te annuleren voor 

rechtzoekenden die zijn veroordeeld om de rolrechten uiterlijk op 31 augustus 2020 te betalen. 

Echter, een aanzienlijk aantal rechtzoekenden die de procedure vóór 31 augustus 2020 zijn 

begonnen (en dus niet in aanmerking komen voor de nieuwe drempels voor rechtsbijstand), 

zullen na 31 augustus 2020 echter worden veroordeeld tot het betalen van hoge griffierechten, 

terwijl deze kosten voor hen een financiële belasting vormen die wordt beschouwd als een 

ernstige belemmering voor de toegang tot een rechter. 

 

Voor BAPN zijn financiële prikkels om gedrag te ontmoedigen, in dit geval de hoge griffierechten om 

naar een rechter te stappen, niet alleen problematisch omdat zij een overconsumptie van het recht 

door de meest behoeftigen veronderstellen, terwijl in werkelijkheid het tegendeel wordt 

waargenomen. Maar bovenal vormen zij een bijzonder onrechtvaardige maatregel, omdat zij een 

verschillend ontmoedigend effect hebben naargelang men arm of rijk is. Daarom is BAPN gekant 

tegen het gebruik van belastingen om gedrag te ontmoedigen.  

 

De toegang tot de rechter mag nooit afhankelijk zijn van financiële kwesties. 

 

 

 

Het Platform "Recht voor Iedereen" roept de federale regering op tot actie 

 

Het arrest, dat belangrijk is voor de erkenning van de zeer hoge gerechtskosten voor vele 

rechtzoekenden, zal wellicht geen nuttig effect kunnen hebben voor de mensen die ervan 

zouden moeten genieten. Bovendien verhindert dit niet dat deze griffierechten een 

aanzienlijke financiële druk blijven vormen die een beroep op de rechter sterker ontmoedigt 

voor personen in een precaire financiële situatie dan voor welgestelde personen.  

 

Het Platform "Recht voor iedereen" roept minister Vincent Van Quickenborne op om de personen te 

identificeren die kunnen genieten van de door het Hof uitgesproken nietigverklaring, en om hun 

terugbetaling te organiseren. 

 

In die zin, en om de gerechtskosten van anderen te verminderen, stelt BAPN voor om : 

- Kruisverwijzing van de gegevens van de FOD Justitie en Financiën voor de lijst van 

rechtzoekenden die tussen 1 februari 2019 en 31 augustus 2020 beroep hebben ingesteld en 

wier bestaansmiddelen tussen de oude en de nieuwe drempel voor rechtsbijstand liggen, en de 



 

 

terugbetaling aan hen van de ten onrechte geïnde griffierechten of aanpassing van het bedrag 

dat voor toekomstige betalingen moet worden gevraagd. 

- Automatisering van het recht op rechtsbijstand - d.w.z. gratis griffierechten - voor alle personen 

die tweedelijnsrechtsbijstand ontvangen 

- Uitvoering van het regeerakkoord om de toegankelijkheid van justitie te evalueren, rekening 

houdend met de griffierechten. In dit verband stelt de BAPN voor om, zoals het Grondwettelijk 

Hof heeft gedaan, het bedrag dat een persoon met een inkomen net boven de armoedegrens 

opzij moet leggen alvorens een rechtszaak aan te spannen, te schatten als percentage van zijn 

of haar maandinkomen om te bepalen of de griffierechten en de gerechtskosten niet moeten 

worden verlaagd. 

 


