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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Veiligheid en Justitie 

 

 

 Datum 23 oktober 2012 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33108 

Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw 

griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken)  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 23 oktober 2012 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel II, onderdelen B, D, H, Ha, en I 

10  17 (Recourt) 

Dit amendement regelt dat de eiser (artikelen 127a en 409a), de voegende dan wel 

tussenkomende partij (artikel 219a), de verzoeker (artikel 282a, tweede lid), de 

belanghebbende (artikel 282a, derde lid) of de schuldeiser (artikel 486) die niet binnen de 

gestelde termijn zijn griffierechten heeft betaald, in de gelegenheid wordt gesteld om zich 

binnen een door de rechter vast te stellen termijn uit te laten met betrekking tot het 

geconstateerde verzuim en de rechtsgevolgen daarvan. Daarnaast regelt het amendement 

dat de rechter naar aanleiding van deze uitlatingen kan bepalen dat hij de gevolgen van de 

termijnoverschrijding geheel of gedeeltelijk buiten toepassing laat. Het is aan de rechter 

om te bepalen op welke manier eiser kan aangeven waarom hij niet in staat is geweest 

binnen de gestelde termijn te betalen.  Dit amendement wordt gewijzigd in verband met 

een (niet-inhoudelijke) wetstechnische correctie. 

Met algemene stemmen aangenomen  



 

 Datum 16 oktober 2012 

 blad 2 

 

 

 

Artikel II, onderdeel G 

9   11  15 (Gesthuizen) 

Dit amendement regelt dat in een verzoekschriftprocedure bij de oproeping van 

belanghebbenden wordt medegedeeld welk rechtsgevolg intreedt indien een 

belanghebbende het verschuldigde griffierecht niet tijdig voldoet. Namelijk het 

rechtsgevolg dat de rechter het ingediende verweerschrift niet bij zijn beslissing op het 

verzoek betrekt. Het betreft eenzelfde eis als die momenteel reeds geldt in een 

dagvaardingsprocedure (artikel 111, tweede lid, onderdeel i). Ondergetekende wil met dit 

amendement wettelijk vast laten leggen dat verweerder(s) en andere belanghebbenden op 

de hoogte gebracht moeten worden van de consequentie van het te laat of niet betalen van 

het verschuldigde griffierecht. 

Aangenomen. Voor: PVV, SGP, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, 

PvdA, PvdD en SP 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

 

Moties 
 

13 (Schouw c.s.) over het intrekken van wetsvoorstel inzake de verhoging van de 

griffierechten 

Verworpen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

 

14  ...  (De Wit) over een uniform systeem voor inning van het griffierecht 

Aangenomen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP 


