
 

 

  

Reactie MKB-Nederland op Internetconsultatie Wet verlaging griffierechten  

 

Den Haag, 15 september 2022 

 

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten al jaren voor verlaging van de griffierechten, omdat deze de 

ondernemer belemmeren in hun toegang tot de rechter.  

De toegang tot de rechter is een fundamenteel recht dat altijd moet zijn gewaarborgd en niet mag 

worden belemmerd door in verhouding te hoge kosten1. 

Per 2021 zijn de griffierechten voor kleine vorderingen tussen de 500 en 5.000 euro verlaagd. De 

griffierechten voor WHOA-procedures (wet homologatie onderhands akkoord) en voor vorderingen 

met een financieel belang van minder dan € 1.500, - zijn echter in verhouding nog steeds te hoog, 

waardoor wij meermaals hebben gevraagd een verdere verlaging te overwegen.  

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat met dit wetsvoorstel de tarieven voor griffierechten in het 

bestuursrecht en in civiele zaken voor burgers en het mkb, verder worden verlaagd met 25 %.  

De drempel voor ondernemers om naar de rechter te gaan vanwege de kosten wordt zo verlaagd, 
maar het heeft ook positieve effecten voor de schuldenaren die in een verloren incassoprocedure 
worden veroordeeld in de proceskosten.  
 
Zeer welkom is de forse verlaging van griffierechten voor WHOA-procedures. Deze procedure kan 

veel betekenen voor mkb-bedrijven die failliet dreigen te gaan, maar door een herstructurering van 

hun schulden kunnen worden gered. Ook kan de WHOA worden gebruikt voor een gecontroleerde 

afwikkeling (stoppen) van de onderneming. De hoge griffierechten van € 8.519 of € 5.737 die nu nog 

moeten worden betaald, belemmeren echter met name het kleinbedrijf om een verzoek bij de 

rechter voor een dergelijke procedure te doen. Het wetsvoorstel verlaagt de griffierechten voor een 

WHOA-procedure naar € 676 door de procedure niet meer te laten vallen te laten vallen onder de 

categorie zaken met een vordering tussen € 100.000 en € 1.000.000, maar onder zaken met een 

onbepaalde waarde.  

Waarschijnlijk zal dit wetsvoorstel, rekening houdende met de procedures in de Tweede en Eerste 

Kamer, niet eerder kunnen worden ingevoerd dan per 1 januari 2024. VNO-NCW en MKB-Nederland 

vinden het jammer dat er niet voor is gekozen om, wat betreft de verlaging van de griffierechten 

 
1 Uit een WODC-onderzoek uit 2019 bleek dat MKB-bedrijven bij conflicten niet naar de rechter gaan omdat 

onder meer de griffierechten (te) hoog zijn. In het jaarverslag van 2018 van de Raad voor de rechtspraak werd 

geconstateerd dat er een afname was van het aantal rechtszaken met lagere vorderingen, waarbij de hoogte 

van de griffierechten als een mogelijke oorzaak werd genoemd.  

 



voor WHOA-verzoeken, te anticiperen op de nieuwe wetgeving die immers begunstigend zal werken 

voor het kleinbedrijf. Wij vragen de Minister voor Rechtsbescherming om deze keuze alsnog te 

maken, zodat voor dit onderdeel de wetswijziging wellicht per 1 januari 2023, of in de loop van 2023, 

kan worden ingevoerd. Juist vanwege de coronaschuldenlast zal dit een positieve werking hebben op 

het herstructureren van ondernemingen en de aanpak van de schulden.  

 

Tot slot zouden wij graag willen zien dat er een oplossing wordt gezocht voor de hoge griffierechten 

voor een verzoek van de schuldeiser tot afwijzing van een homologatieverzoek (art. 19 a lid 3 Wet 

griffierechten burgerlijke zaken). De hoogte van het griffierecht wordt bepaald aan de hand van de 

hoogte van de vordering, waardoor de schuldeiser een relatief hoog griffierecht moeten betalen. De 

kans is dan dat de schuldeiser besluit een dergelijk afwijzingsverzoek maar niet in te dienen, terwijl er 

wellicht goede redenen zijn om voor een dergelijke afwijzing te pleiten.  

 

 

Susanne van Dijk 
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